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RÂNDUIALA LECTURILOR LITURGHIEI 

Note introductive 
 

I. PLANUL GENERAL AL LECŢIONARULUI LITURGHIEI 
 

1. Principii generale 
 
1 Sfântul Conciliu Vatican II în repetate rânduri a scos în evidenţă faptul că Sfânta Scriptură 
este izvor de reînnoire lăuntrică a poporului lui Dumnezeu, izvor din care Biserica se străduieşte 
să scoată o cunoaştere cât mai adâncă a adevărului şi o hrană tot mai îmbelşugată pentru viaţa sa. 
Pentru aceasta a hotărât ca la celebrările liturgice „să se introducă o mai abundentă, mai variată 
şi mai ordonată citire a Sfintei Scripturi”1. Îndeosebi despre Liturghie a afirmat şi mai insistent: 
„Să li se ofere credincioşilor o cât mai bogată masă a cuvântului lui Dumnezeu; tezaurul biblic să 
fie deschis tot mai larg, pentru ca astfel, într-un număr determinat de ani, să se citească poporului 
cea mai mare parte a Sfintei Scripturi”2. 
 Şi nu e de mirare că Sfântul Conciliu a hotărât aceste principii, deoarece prin lectura Sfintei 
Scripturi, care se citeşte la liturgia cuvântului şi se explică în predică, „Dumnezeu se adresează 
poporului său, îi destăinuie misterul răscumpărării şi al mântuirii, îi oferă hrana spirituală şi 
însuşi Cristos, prin cuvântul său, devine prezent în mijlocul credincioşilor”3. De aceea, la sfânta 
Liturghie, „Biserica nu încetează să ia de pe masa cuvântului lui Dumnezeu şi a trupului lui 
Cristos pâinea vieţii şi să o împartă credincioşilor săi”4. 
 
2 Recomandările Conciliului sunt realizate acum prin prezenta rânduială a lecturilor, întocmită 
de către „Comisia pentru Aplicarea Constituţiei despre Sfânta Liturgie”. Lecţionarul prezintă 
textele ce urmează a fi citite la Liturghie în zilele de duminică şi sărbătoare, în zilele de peste 
săptămână din tot cursul anului, de asemenea, cu prilejul comemorărilor sfinţilor şi în alte 
împrejurări speciale. 
 La alegerea textelor s-a avut în vedere ca în zilele de duminică şi de sărbătoare, zile în care 
poporul creştin este obligat să participe la celebrarea euharistică, să se propună pasajele mai 
însemnate, pentru ca astfel credincioşii participanţi, într-un interval de timp determinat, să poată 
asculta părţile principale ale cuvântului lui Dumnezeu revelat. O altă serie de texte din Sfânta 
Scriptură, serie care o completează oarecum pe precedenta, este prescrisă pentru zilele de lucru, 
feriale. Aceste două părţi ale Lecţionarului nu depind una de alta; Lecţionarul duminical - festiv 
este independent de Lecţionarul ferial şi invers. 
 De asemenea, seria de lecturi pentru comemorarea sfinţilor, pentru Liturghiile rituale, votive 
ori pentru diferite împrejurări, este întocmită după legi proprii. 
 

2. Lecţionarul pentru duminici şi sărbători 
 
3 Notele caracteristice ale rânduielii lecturilor pentru duminici şi sărbători sunt următoarele: 
 a) Fiecare Liturghie cuprinde trei lecturi: prima din Vechiul Testament, a doua din Apostol 
(adică din Scrisori sau din Apocalips, după diferitele perioade ale anului), a treia din Evanghelii. 
În acest fel se pune foarte bine în lumină unitatea celor două testamente şi a istoriei mântuirii, al 
cărei centru este Cristos pe care îl cinstim fără încetare în misterul său pascal, adevăr ce trebuie 

                                                           
1CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia despre sfânta Liturgie, Sacrosanctum Concilium, nr. 35, AAS 56 (1964), pag. 109. 
2Ibid., nr. 51, pag. 114. 
3Introducere general© la Liturghierul roman, nr. 33. 
4CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia dogmatic© despre revela⎭ia divin©, Dei Verbum, nr. 21, AAS 58 (1966), pag. 827. 
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să formeze unul din obiectivele principale ale catehezei. De altfel, această repartizare corespunde 
tradiţiei antice, observată multă vreme chiar şi în Occident. 
 b) Varietatea şi abundenţa lecturilor din Sfânta Scriptură în zilele de duminică şi sărbători se 
datorează şi faptului că pentru aceste zile s-a stabilit un ciclu de trei ani, astfel încât textele să se 
repete din trei în trei ani.  
 Fiecare an este notat cu literele A, B, C. Pentru a stabili care este anul A, B sau C, se procedează 
aşa: prin litera C este desemnat anul al cărui număr e divizibil cu trei, ca şi cum ciclul liturgic ar 
începe cu primul an al erei creştine. Astfel, anul 1 ar fi anul A, anul 2 - anul B, anul 3 - anul C, 
anii 6, 9, 12 - din nou C; de exemplu, anul 1968 este anul C, anul următor, adică anul 1969 este 
anul A, anul 1970 este anul B şi anul 1971 este din nou anul C. Şi aşa mai departe. 
 E de la sine înţeles că fiecare ciclu decurge conform structurii anului liturgic bisericesc, 
adică începe cu prima săptămână a Adventului care cade în anul civil precedent. 
 c) Principiile care dirijează ordinea lecturilor pentru zilele de duminică şi sărbătoare sunt 
principiile aşa-numite ale „armonizării tematice” şi ale „lecturii cvasicontinue”; se foloseşte unul 
sau altul, după diversele perioade ale anului şi caracteristicile specifice timpului liturgic. 
 Armonizarea optimă între lecturile din Vechiul Testament şi cele din Noul Testament se 
realizează atunci când ea decurge din însăşi Sfânta Scriptură, adică atunci când doctrina şi 
faptele expuse în textele Noului Testament au legătură mai mult sau mai puţin explicită cu 
doctrina şi faptele Vechiului Testament. În actuala rânduială a lecturilor, textele Vechiului 
Testament sunt alese în primul rând pe baza corespondenţei cu textele Noului Testament, 
îndeosebi cu Evanghelia care se citeşte la Liturghia respectivă. 
 Un alt gen de legătură între textele lecturilor fiecărei Liturghii, legătură ce duce la 
armonizare tematică, este folosit în timpul Adventului, al Postului Mare şi al Paştelui, timpuri 
caracterizate printr-o culoare şi o notă proprie. 
 În duminicile de peste an, lipsite de o particularitate mai deosebită, textele scrisorilor şi ale 
evangheliilor sunt dispuse în ordinea lecturii cvasicontinue, iar lectura din Vechiul Testament 
este armonizată cu Evanghelia. 
 

3. Lecţionarul pentru zilele de peste săptămână 
 
4 Orânduirea lecturilor pentru zilele feriale, de peste săptămână, se face în modul următor: 
 a) Ciclul pentru timpul Postului Mare este întocmit conform unor principii speciale, care ţin 
seama de natura specifică acestui timp, adică de caracterul său baptismal şi penitenţial. 
 b) Pentru zilele de lucru ale altor perioade, lecturile din Evanghelie sunt aşezate într-un ciclu 
unic ce se repetă în fiecare an. Pentru prima lectură din cele 34 de săptămâni de peste an sunt 
două cicluri care urmează să fie citite din doi în doi ani. Anul I se foloseşte în anii cu număr 
impar (spre ex. 1961, 1971 etc.), iar anul al II-lea în anii cu număr par (spre ex. 1970, 1972 etc.). 
 c) Principiile armonizării tematice sau ale lecturii cvasicontinue se aplică în acelaşi mod ca 
şi în Lecţionarul duminical, după cum se referă la perioade având caractere speciale sau nu.  
 

4. Lecţionarul pentru comemorarea sfinţilor 
 
5 Pentru celebrările de cinstire a sfinţilor se propun două serii de lecturi: 
 a) Prima serie formează Lecţionarul propriu pentru sfinţi şi cuprinde lecturi pentru fiecare 
solemnitate, sărbătoare şi comemorare în parte, îndeosebi dacă celebrările sunt prevăzute cu 
texte de rugăciuni proprii. Uneori însă, când un text din Lecţionarul comun pare mai adaptat 
comemorării respective, se indică să fie preferat celui prevăzut în Lecţionarul propriu. 
 b) A doua serie, mult mai amplă, formează Lecţionarul comun la sfinţi. În ea se propun mai 
întâi textele cele mai potrivite pentru diferitele categorii de sfinţi; (martiri, păstori, fecioare etc.), 
apoi numeroase texte referitoare la sfinţenie în general şi care pot fi folosite la libera alegere ori 
de câte ori se face trimitere la Lecţionarul comun. 
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 Referitor la ordinea textelor din această serie, e bine de ştiut că ele sunt grupate în ordinea în 
care trebuie citite. Mai întâi se află toate textele din Vechiul Testament, apoi textele din Apostol, 
urmează psalmii şi versetele dintre lecturi şi, în cele din urmă, textele Evangheliei. Sunt aranjate 
în acest mod, pentru că alegerea unui text sau a altuia este lăsată la aprecierea celebrantului, care 
va avea în vedere necesităţile spirituale ale comunităţii participante la celebrare, în afară de cazul 
în care este menţionat altceva. 
 

5. Lecţionarul pentru Liturghiile rituale, votive 
şi pentru diverse împrejurări 

 
6 Acelaşi este aranjamentul textelor pentru Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse 
împrejurări. Se propun mai multe texte grupate împreună, ca şi în Lecţionarul comun pentru 
sărbătorile sfinţilor, dându-se celebrantului facultatea de a alege, ţinând seama de toate 
împrejurările, îndeosebi de necesităţile spirituale ale credincioşilor care participă la celebrare. 
 

6. Criteriile mai însemnate 
după care s-a făcut alegerea şi orânduirea lecturilor 

 
7 Afară de principiile călăuzitoare conform cărora s-au orânduit lecturile fiecărei părţi a 
Lecţionarului, există şi altele de ordin mai general care pot fi enunţate astfel: 
 a) În actuala rânduială a lecturilor, unele cărţi ale Sfintei Scripturi sunt rezervate pentru 
anumite timpuri liturgice, avându-se în vedere conţinutul lor intrinsec şi tradiţia liturgică. Se 
păstrează, spre exemplu, atât tradiţia occidentală (ambroziană şi hispanică), cât şi tradiţia 
orientală de a citi Faptele Apostolilor în timpul pascal, deoarece cuprinsul lor ilustrează foarte 
limpede faptul că întreaga viaţă a Bisericii îşi are începutul în misterul pascal. De asemenea, se 
păstrează tradiţia, atât occidentală cât şi orientală, de a citi Evanghelia după sfântul Ioan în 
ultimele săptămâni ale Postului Mare şi în timpul pascal: este Evanghelia „spirituală” în care ni 
se prezintă mai adânc misterul lui Cristos.  
 Citirea profetului Isaia, îndeosebi a primei părţi, prin tradiţie, este rezervată timpului 
Adventului. Totuşi unele texte din acest profet se citesc în timpul Crăciunului. Chiar Scrisoarea 
întâi a sfântului Ioan este rezervată şi ea acestui timp.  
 b) Referitor la lungimea textelor, se păstrează calea de mijloc. S-a făcut deosebire între 
naraţiuni, care impun o oarecare lungime a textelor şi care, de obicei, sunt ascultate cu atenţie de 
către credincioşi, şi textele care cuprind expunerea unei învăţături mai profunde şi nu pot fi prea 
lungi. 
 Pentru unele texte, deosebit de lungi, s-au prevăzut două forme: una mai lungă, alta mai 
scurtă, la alegere, după împrejurări. Aceste prescurtări au fost făcute cu mare grijă. În textul 
tipărit e obligatoriu ca versetele ce pot fi omise să fie indicate prin semne tipografice speciale.  
 c) Din motive de ordin pastoral, în zilele de duminică şi solemnităţi se omit textele biblice 
care într-adevăr sunt mai dificile, fie obiectiv, prin problemele literare, critice şi exegetice ce le 
pun, fie subiectiv, prin faptul că în forma lor directă ar fi mai greu de înţeles pentru credincioşi. 
Cu toate acestea, nu este îngăduit să-i lipsim pe credincioşi de bogăţiile spirituale ale textelor, pe 
motiv că le-ar înţelege mai greu, atunci când dificultatea provine din lipsa formării creştine, de 
care nici un credincios nu poate fi lipsit, sau din lipsa formării biblice pe care orice păstor trebuie 
să o aibă. Nu rareori, o anumită lectură mai grea devine mai uşor de înţeles prin legătura pe care 
o are cu altă lectură a aceleiaşi Liturghii.  
 d) Conform tradiţiei multor liturgii, şi, nu mai puţin, a însăşi liturgiei romane, în lecturile din 
Scriptură uneori s-a obişnuit să se omită unele versete. Trebuie să afirmăm cu tărie că astfel de 
omisiuni nu pot fi făcute cu uşurinţă, ca nu cumva să se deformeze sensul textului ori mentalitatea şi 
stilul Scripturii. Totuşi, din motive pastorale, s-a considerat oportun ca şi în prezenta rânduială să se 
păstreze tradiţia amintită, avându-se grijă ca sensul textului să rămână neatins în esenţa lui. Altfel, 
unele texte ar fi fost mult prea lungi, sau, pentru un verset ori altul, mai puţin folositor din punct 
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de vedere pastoral, sau implicând probleme dificile, ar fi trebuit să se omită texte întregi nu de 
mică importanţă, ci, dimpotrivă, de o mare utilitate pentru credincioşi.  
 

7. Alegerea dintre mai multe texte 
 
8 Uneori în Lecţionar se lasă celebrantului libertatea de a alege textul ce urmează a fi citit sau 
de a alege unul dintre mai multele texte propuse pentru aceeaşi lectură. Acest caz este rar întâlnit 
în lecturile pentru duminici, solemnităţi şi sărbători, pentru a nu fi expus deformării caracterul 
propriu al timpului liturgic respectiv, sau pentru a nu se întrerupe nemotivat lectura 
cvasicontinuă a vreunei cărţi; în schimb se lasă o mare libertate de alegere în sărbătorile sfinţilor, 
la Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări.  
 Pentru o alegere corectă, e obligatoriu să se ţină seama de următoarele:  
 a) La Liturghiile pentru care se propun trei lecturi, este de dorit să se citească toate trei. 
Totuşi, în cazul în care conferinţa episcopală, din motive pastorale, a permis să se citească numai 
două lecturi, alegerea între primele două trebuie astfel făcută încât să nu contravină intenţiei 
Bisericii de a instrui pe credincioşi cât mai deplin asupra misterului mântuirii. De aceea, dacă nu 
există o prevedere specială, dintre primele două lecturi e de preferat aceea care este în mai mare 
concordanţă cu Evanghelia sau aceea care, conform intenţiei amintite, corespunde subiectului 
tratat în cadrul unei cateheze organic dezvoltate într-o perioadă de timp mai îndelungată, ori 
lectura care permite citirea cvasicontinuă a unei anumite cărţi. 
 Spre exemplu, în timpul Postului Mare continuitatea lecturilor din Vechiul Testament 
urmăreşte să prezinte istoria mântuirii în diferitele ei faze; în duminicile de peste an se propune 
citirea cvasicontinuă a unor scrisori. Este oportun ca păstorul sufletesc să aleagă o lectură sau 
alta conform unei sistematizări pentru mai multe duminici în şir, spre a imprima un caracter 
unitar catehizării; este cu totul neindicat să fie alese lecturi când din Vechiul Testament, când din 
scrisori, fără nici o ordine, fără o armonioasă îmbinare a textelor. 
 b) Tot raţiunile pastorale trebuie să determine alegerea între cele două forme sub care să se 
prezinte unele texte. După cum se ştie, uneori se propune o formă mai lungă şi alta mai scurtă a 
aceluiaşi text. În acest caz să se ia în consideraţie disponibilitatea participanţilor de a urmări cu 
folos o lectură mai lungă sau mai scurtă, capacitatea de înţelegere a textelor mai dificile şi 
totodată dispoziţia lor de a asculta un text mai lung, care urmează să fie explicat în omilie. 
 Ori de câte ori se acordă permisiunea de alegere între două forme, fiecare caz în parte este arătat 
printr-un aranjament corespunzător în modul de imprimare a textelor. 
 c) Când urmează să se aleagă între două texte, va trebui să se ţină seama de folosul sufletesc 
al participanţilor, fie că se alege textul mai uşor sau mai convenabil comunităţii respective, fie că 
se repetă sau se amână textul care pentru o anumită celebrare este obligatoriu, iar pentru alta este 
lăsat la libera alegere în raport de necesităţile pastorale. 
 Aceasta se poate întâmpla când există motive de temut că un text ar prezenta dificultăţi 
pentru o comunitate, sau când acelaşi text urmează să fie citit într-un interval de timp foarte 
apropiat, în zi de duminică şi în una din zilele următoare. 
 
 d) Când se foloseşte Lecţionarul ferial, trebuie observat din timp dacă nu cumva la vreuna 
din celebrările din acea săptămână ar urma să fie omisă una sau alta dintre lecturile aceleiaşi 
cărţi. În acest caz, preotul, ţinând seama de ordinea lecturilor întregii săptămâni, sau va omite 
părţile mai puţin însemnate, sau le va combina într-un mod cât mai potrivit cu alte lecturi, atunci 
când sunt necesare, spre a întregi expunerea subiectului tratat.  
 e) Pentru comemorarea sfinţilor, se propun, atunci când există, lecturi proprii, adică lecturi 
care tratează despre persoana sfântului sau despre misterul celebrat în Liturghie; aşa se întâmplă, 
spre exemplu, în sărbătoarea Convertirea Sfântului Paul, în comemorarea sfintei Maria 
Magdalena. Aceste lecturi, chiar dacă e vorba de o comemorare facultativă, se citesc în mod 
obligatoriu în locul lecturilor care urmează la rând în Lecţionarul ferial. 
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 Alteori se propun lecturi adaptate, lecturi care pun în lumină anumite aspecte ale vieţii 
spirituale sau ale activităţii sfântului comemorat. În asemenea cazuri, folosirea acestor lecturi nu 
pare absolut necesară, decât dacă nu este impusă de motive pastorale. De cele mai multe ori este 
de preferat citirea cvasicontinuă a cărţii propuse pentru timpul liturgic respectiv. 
 Pe lângă acestea, mai sunt lecturile comune, care formează Lecţionarul comun sfinţilor, şi 
privesc fie o anumită categorie de sfinţi, (spre ex. martiri, păstori sufleteşti, fecioare), fie pe sfinţi 
în general. Deoarece în aceste cazuri se propun mai multe texte pentru aceeaşi lectură, e de 
competenţa preotului celebrant să-l aleagă pe cel mai potrivit pentru credincioşii participanţi la 
celebrare. Totuşi: 
 1. la solemnităţi, când se propun trei lecturi, prima trebuie aleasă din Vechiul Testament, a 
doua din Apostol şi a treia din Evanghelie, în afară de cazul în care conferinţa episcopală a 
hotărât să se folosească numai două lecturi; 
 2. în sărbători şi comemorări, când sunt numai două lecturi, prima trebuie luată din Vechiul 
Testament sau din Apostol, a doua din Evanghelie. În timpul pascal însă, conform tradiţiei 
păstrate în Biserică, prima lectură să fie aleasă din Apostol, iar a doua, în măsura în care e 
posibil, din Evanghelia după sfântul Ioan. 
 f) La Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări, deoarece pentru aceeaşi lectură 
se propun mai multe texte, alegerea se face conform criteriilor indicate pentru Lecţionarul comun 
sfinţilor.  
 

8. Cântările dintre lecturi 
 
9 Conform normelor propuse în Introducerea generală la Liturghierul roman, după fiecare 
lectură urmează un cântec. 
 Între aceste cântări are o mare importanţă psalmul care urmează după prima lectură. În mod 
obişnuit e obligatoriu să se folosească psalmul prescris după lectura respectivă; dar la Liturghiile 
comune sfinţilor, la Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări, alegerea o va face 
preotul celebrant care se va conduce după principiul unităţii pastorale. 
 Pentru ca poporul să-şi poată însuşi mai uşor răspunsul la psalm, s-au selectat unele texte din 
psalmi şi răspunsuri pentru diferitele timpuri ale anului şi pentru diferitele categorii de sfinţi, texte ce 
pot fi utilizate în locul celor propuse pentru lecturile respective, atunci când psalmul e cântat. 
 Al doilea cântec, cel care urmează după lectura a doua, înainte de Evanghelie, sau este 
stabilit pentru fiecare Liturghie şi are un conţinut în legătură cu Evanghelia, sau trebuie ales din 
seria proprie unui anumit timp liturgic, ori a altor Liturghii comune. 
 În Postul Mare, înainte şi după versetul ce precedă Evanghelia, (în loc de Aleluia), dacă se crede 
oportun, se poate folosi una din invocaţiile următoare, sau altele asemănătoare lor: Laudă ţie, 
Cristoase, regele măririi veşnice; Laudă şi mărire ţie, Doamne Isuse; Mărire şi laudă ţi-aducem, 
Cristoase; Mărire ţie, Cristoase, Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

9. Scopul pentru care s-a alcătuit noua rânduială a lecturilor 
 
10 Conform intenţiilor Conciliului Vatican II, scopul urmărit prin reorganizarea lecturilor este 
în primul rând de ordin pastoral. Pentru atingerea acestui scop, nu numai principiile generale, 
care stau la baza actualei rânduieli, dar chiar şi listele de texte propuse au fost timp îndelungat şi 
în repetate rânduri discutate şi revizuite în cadrul cooperării unui foarte mare număr de 
specialişti în probleme de exegeză, pastorală, cateheză şi liturgică, specialişti aparţinând tuturor 
regiunilor globului. Noua rânduială a lecturilor este rodul acestui imens efort comun. 
 Se speră pe drept că îndelungata citire şi explicare a Sfintei Scripturi, care, conform actualei 
rânduieli, trebuie oferită poporului creştin la celebrarea euharistică, va contribui cu mare 
eficacitate la realizarea obiectivului propus în repetate rânduri de către Conciliul Vatican II şi 
exprimat de supremul pontif Paul al VI-lea prin aceste cuvinte: „Într-adevăr, toate au fost astfel 
rânduite încât să se stimuleze din ce în ce mai mult în credincioşii creştini foamea după cuvântul 



Rânduiala lecturilor Liturghiei 

lui Dumnezeu, foame prin care, sub îndrumarea Duhului Sfânt, poporul noului legământ să se 
simtă stăruitor îndrumat la înfăptuirea unităţii depline a Bisericii. Astfel stând lucrurile, avem 
ferma încredere că în noua rânduială a Lecţionarului, preoţii şi credincioşii se vor pregăti 
sufleteşte împreună spre a se apropia cu mai multă sfinţenie de masa Domnului, şi, în acelaşi 
timp, meditând tot mai adânc Sfintele Scripturi, împreună se vor hrăni zi de zi tot mai îmbelşugat 
din cuvântul Domnului. În sfârşit, în felul acesta se va ajunge ca, potrivit îndrumărilor 
Conciliului Vatican II, Scrierile Sfinte să constituie pentru toţi un izvor nesecat de viaţă 
spirituală, fiind subiectul principal în expunerea doctrinei creştine şi, în cele din urmă, miezul 
întregii învăţături teologice”5. 

                                                           
5PAUL AL VI-LEA, PP., Constitu⎭ia apostolic© Missale Romanum, 3 aprilie 1969, AAS 61 (1969), pag. 220-221. 
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II. DESCRIEREA RÂNDUIELII LECTURILOR 

 
 Pentru a se vedea mai clar structura întregului Lecţionar şi concordanţa lui cu anul liturgic, 
oferim descrierea rânduielii lecturilor pentru diferitele timpuri ale anului liturgic. 
 

1. Timpul Adventului 
 
11 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie au o notă caracteristică: se referă la 
venirea Domnului la sfârşitul veacurilor (duminica întâi), la Ioan Botezătorul (duminica a doua şi 
a treia), la evenimentele care au pregătit naşterea Domnului (duminica a patra). 
 Lecturile din Vechiul Testament sunt profeţii despre Mesia şi timpul mesianic, îndeosebi din 
cartea profetului Isaia. 
 Lecturile din Apostol cuprind îndemnuri şi consideraţii în legătură cu diversele aspecte ale 
acestui timp. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile sunt grupate în două serii: una se citeşte de la 
începutul Adventului până la 16 decembrie, a doua, din ziua de 17 până în ziua de 24 decembrie. 
 În prima parte a Adventului se citeşte din cartea profetului Isaia, urmând ordinea din carte şi 
fără a exclude textele de însemnătate deosebită, care revin apoi şi în duminici. Evangheliile 
pentru aceste zile sunt alese în raport cu sensul primelor lecturi. 
 Începând cu joi din săptămâna a doua, se citesc din Evanghelie lecturile care vorbesc despre 
Ioan Botezătorul; prima lectură cuprinde fie continuarea din cartea lui Isaia, fie alt text în 
legătură cu Evanghelia. 
 În ultima săptămână înainte de Naşterea Domnului, urmând Evanghelia după sfântul Matei 
(cap. 1) şi după sfântul Luca (cap. 1), se expun evenimentele care au precedat imediat Naşterea 
Domnului. Ţinându-se seama de cuprinsul Evangheliei, pentru prima lectură s-au ales texte din 
diferite cărţi ale Vechiului Testament, între care unele profeţii mesianice de mare însemnătate. 
 

2. Timpul Crăciunului 
 
12 a) În solemnităţi, sărbători şi duminici. Pentru ajunul Naşterii şi pentru cele trei Liturghii 
din ziua de Crăciun, lectura profetică e luată din Isaia: textele sunt alese conform tradiţiei 
romane, fiind folosite până în zilele noastre şi de multe rituri particulare. Celelalte lecturi, cu 
excepţia a două dintre ele, sunt din Liturghierul roman. În duminica din timpul octavei 
Crăciunului, pentru sărbătoarea Sfânta Familie, Evanghelia se referă la copilăria lui Isus, iar 
celelalte lecturi la viaţa de familie. 
 În a opta zi după Naşterea Domnului, care este totodată solemnitatea Sfânta Maria, 
Născătoare de Dumnezeu, lecturile se referă la sfânta Maria, născătoare de Dumnezeu 
(Evanghelia şi lectura a doua) şi la preasfântul nume al lui Isus, (sărbătoare care nu mai există în 
noul calendar), (Evanghelia şi lectura întâi). 
 În duminica a doua după sărbătoarea Naşterii, lecturile se referă la misterul Întrupării. 
 La Epifania Domnului, ca lectură din Apostol, se citeşte textul despre chemarea la mântuire 
a tuturor neamurilor. 
 În duminica de după Epifanie, în sărbătoarea Botezul Domnului, se citesc texte referitoare la 
acest mister. 
 b) În zilele de peste săptămână. De la 29 decembrie se citeşte fără întrerupere, în întregime, 
Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, începută deja la 27 decembrie, în sărbătoarea Sfântului Ioan şi 
continuată în ziua următoare, în sărbătoarea Pruncii Nevinovaţi. 
 Evangheliile relatează arătările Domnului. Se citesc evenimentele copilăriei lui Isus din 
Evanghelia după sfântul Luca (zilele de 29 şi 30 decembrie), capitolul întâi al Evangheliei după 
sfântul Ioan (31 decembrie-5 ianuarie) şi cele mai importante manifestări ale Domnului, din cei 
trei sinoptici (7-12 ianuarie). 
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3. Timpul Postului Mare 

 
13 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie sunt rânduite astfel: 
 În duminicile I şi a II-a se păstrează obiceiul de a se citi istorisirea ispitirii lui Isus şi a 
schimbării la faţă, după relatarea celor trei sinoptici. 
 În următoarele trei duminici au fost reintroduse, pentru anul A, Evangheliile despre femeia 
samariteană, despre orbul din naştere şi despre Lazăr; aceste Evanghelii au o mare importanţă 
pentru iniţierea catecumenilor la viaţa creştină şi de aceea ele pot fi folosite şi în anii B şi C, 
îndeosebi acolo unde se află credincioşi care se pregătesc pentru primirea Botezului. 
 Totuşi, la propunerea mai multor păstori sufleteşti, pentru anii B şi C se propun şi alte texte; 
pentru anul B, textele după sfântul Ioan referitoare la preamărirea lui Cristos prin cruce şi prin 
Înviere, iar pentru anul C, textele din sfântul Luca, referitoare la convertire. 
 Lecturile din Vechiul Testament se referă la istoria mântuirii, subiect care este totodată una 
din temele proprii catehezei din Postul Mare. Pentru fiecare an este propusă câte o serie de texte 
ce expun elementele principale ale acestei istorii, de la început şi până la promisiunea Noului 
Legământ; sunt deosebit de importante lecturile despre Abraham (duminica a doua) şi despre 
ieşirea poporului ales din Egipt (duminica a treia). 
 Lecturile din scrierile apostolilor sunt astfel alese încât să se armonizeze cu lecturile din 
Evanghelie şi din Vechiul Testament şi, unde este posibil, să stabilească o cât mai strânsă 
legătură între ele. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile din Evanghelie şi din Vechiul Testament au fost 
alese pe baza legăturii reciproce dintre ele şi tratează diferite „teme” ale catehezei 
cvadragesimale. În mare parte, pe cât a fost posibil, s-au păstrat lecturile Liturghierului roman. 
Dar s-a considerat oportun să se pună ordine mai strictă între lecturile din Evanghelia după 
sfântul Ioan, din care şi până acum se citea o mare parte, lipsind însă o ordine precisă. Pentru 
aceasta, începând de luni din săptămâna a patra, se propune citirea cvasicontinuă a Evangheliei 
după sfântul Ioan, alegându-se textele care corespund mai bine caracterului specific Postului 
Mare. 
 Deoarece lecturile despre femeia samariteană, despre orbul din naştere şi despre Lazăr se 
citesc acum în zi de duminică, şi numai în anul A, (în ceilalţi ani fiind la alegere), s-a prevăzut că 
vor putea fi reluate şi în zilele de peste săptămână, de aceea, la începutul săptămânii a treia, a 
patra şi a cincea, s-a adăugat câte o Liturghie la alegere în care sunt cuprinse textele respective; 
aceste lecturi pot fi citite în oricare zi a săptămânii, în locul lecturilor zilei. 
 

4. Timpul Paştelui 
 
14 a) În zilele de duminică. Până la duminica a treia a sfintelor Paşti, lecturile din Evanghelie 
cuprind istorisirea apariţiilor lui Cristos înviat. Spre a nu se întrerupe seria acestor istorisiri, 
lecturile despre bunul păstor, care până acum se făceau în duminica a doua după Paşti, au fost 
transferate în duminica a patra a Învierii, adică a treia după Paşti. În duminicile a cincea, a şasea 
şi a şaptea a sfintelor Paşti sunt prezentate extrase din cuvântarea şi rugăciunea Domnului de la 
Cina de pe urmă. 
 Prima lectură se face din Faptele Apostolilor, într-un ciclu de trei ani, în mod paralel şi 
progresiv; în felul acesta, în fiecare an se aminteşte câte ceva despre viaţa, activitatea şi 
dezvoltarea Bisericii primare. 
 Ca lectură din Apostol, în anul A se citeşte Scrisoarea întâi a sfântului Petru, în anul B, 
Scrisoarea întâi a sfântului Ioan şi în anul C, Apocalipsul: se poate observa limpede că aceste 
texte sunt într-o armonie perfectă cu spiritul de însufleţită credinţă şi nestrămutată speranţă 
propriu timpului pascal. 
 b) În zilele săptămânii. Lectura întâi se ia din Faptele Apostolilor, ca şi în duminici, într-o 
lectură cvasicontinuă. 
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 La Evanghelie, în timpul octavei Paştelui, se citesc istorisirile apariţiilor Domnului, păstrându-se 
pentru solemnitatea Înălţării Domnului pasajele conclusive ale sinopticilor. Apoi se reia lectura 
cvasicontinuă a Evangheliei după sfântul Ioan, din care se extrag acum episoade care au un 
caracter pascal, şi astfel se completează lectura începută deja în Postul Mare. În lecturile din 
perioada Paştelui, se rezervă o parte din timp cuvântării şi rugăciunii Domnului de după Cina de 
pe urmă. 
 

5. Timpul de peste an 
 
 A. Ordinea şi alegerea textelor 
15 Timpul de peste an cuprinde 33 sau 34 de săptămâni, care sunt deja în afara timpurilor deja 
amintite. Începe cu lunea care urmează duminicii de după 6 ianuarie şi continuă până marţi, înainte 
de Postul Mare, inclusiv; apoi se reia din lunea de după duminica Rusaliilor şi se sfârşeşte 
înainte de primele Vespere ale duminicii întâi a Adventului. 
 Lecţionarul cuprinde lecturile pentru 34 de duminici şi săptămânile care le urmează. Totuşi, 
uneori, săptămânile de peste an sunt în număr de 33. Pe lângă acestea, unele duminici aparţin 
unui alt timp liturgic (duminica în care se celebrează sărbătoarea Botezul Domnului şi duminica 
Rusaliilor) sau sunt destinate unor solemnităţi (solemnitatea Preasfânta Treime şi solemnitatea 
Domnul Nostru Isus Cristos, Rege al Universului). 
 În vederea unei corecte distribuiri a lecturilor propuse pentru timpul de peste an, se vor 
observa următoarele: 
 a) Duminica în care se sărbătoreşte Botezul Domnului ţine locul primei duminici de peste 
an; prin urmare, lecturile săptămânii întâi încep din lunea de după duminica ce urmează zilei 
de 6 ianuarie. 
 b) Duminica de după sărbătoarea Botezul Domnului este a doua de peste an. Celelalte se 
numerotează progresiv până la duminica ce precede începutul Postului Mare. Lecturile din săptămâna 
în care cade Miercurea Cenuşii (feria a patra) se întrerup după ziua precedentă. 
 c) După duminica Rusaliilor, la reluarea lecturilor timpului de peste an, se procedează astfel:  
 1. Dacă duminicile de peste an sunt în număr de 34, se continuă cu săptămâna care urmează 
imediat după aceea din care s-au reluat lecturile înainte de începerea Postului Mare. Astfel, de 
exemplu, dacă înainte de Postul Mare au fost şase săptămâni de peste an, în lunea de după 
duminica Rusaliilor se începe cu săptămâna a şaptea. Solemnitatea Preasfânta Treime ţine locul 
duminicii de peste an care vine la rând. 
 2. Dacă duminicile de peste an sunt 33, se omite prima săptămână care ar trebui reluată după 
Rusalii, ca în felul acesta să revină pentru sfârşitul anului textele escatologice repartizate pentru 
ultimele două săptămâni ale anului. Aşa, de exemplu, dacă înainte de Postul Mare au fost cinci 
duminici, în lunea (feria a II-a) de după Rusalii, omiţându-se săptămâna a şasea, se începe cu 
săptămâna a şaptea. 
 
 B. Lecturile pentru duminici 
16 a) Lecturile din Evanghelii. În duminica a doua de peste an, Evanghelia se referă tot la 
arătarea Domnului, celebrată în solemnitatea Epifania Domnului, reluând pericopa tradiţională 
despre nunta din Cana şi alte două din Evanghelia după sfântul Ioan. 
 Cu duminica a treia, începe citirea semicontinuă a celor trei Evanghelii sinoptice; această 
lectură este astfel orânduită încât să se pună în lumină nuanţa specifică fiecărei Evanghelii şi 
totodată să se urmărească desfăşurarea vieţii şi predicării Domnului. 
 Prin această distribuire se obţine şi o anumită concordanţă între sensul fiecărei Evanghelii şi 
evoluţia anului liturgic. Astfel, după Epifanie se citeşte istoria începuturilor predicării Domnului, 
fapte în strânsă legătură cu Botezul şi primele manifestări în public ale lui Cristos, aşa cum 
apăreau în lecturile Epifaniei şi ale duminicilor următoare (din vechea rânduială). Spre sfârşitul 
anului liturgic se ajunge în mod normal la problema escatologică, proprie ultimelor duminici. 
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Capitolele care în Evanghelii precedă istorisirea Patimii tratează mai mult sau mai puţin tocmai 
această temă. 
 În anul B, după duminica a şaisprezecea, se introduc cinci lecturi din capitolul al VI-lea al 
Evangheliei după sfântul Ioan (Cuvântarea despre pâinea vieţii); această intercalare e firească, 
deoarece istorisirea înmulţirii pâinilor din Evanghelia după sfântul Ioan înlocuieşte aceeaşi 
naraţiune după sfântul Marcu. La lectura cvasicontinuă după sfântul Luca, din anul C, înaintea 
primului text (al duminicii a III-a), s-a transcris şi prologul Evangheliei, prolog care expune într-
un mod admirabil intenţiile autorului şi se pare că nu poate fi mai bine plasat în alt context. 
 b) Lecturile din Vechiul Testament sunt alese în raport cu fiecare pericopă evanghelică, 
pentru a evita o prea mare distanţare între lecturile aceleiaşi Liturghii şi mai ales pentru a se pune 
în lumină unitatea celor două testamente. Legătura dintre lecturile unei Liturghii este arătată şi 
prin alegerea deosebit de îngrijită a titlurilor ce sunt puse la începutul fiecărei lecturi. 
 Pe cât a fost posibil, textele sunt astfel alese încât lecturile să fie scurte şi uşor de înţeles. De 
asemenea, s-a avut în vedere ca în zi de duminică să se propună cât mai multe dintre textele 
Vechiului Testament de importanţă majoră; ele nu sunt distribuite în ordinea logică, dar după 
cerinţele impuse de textul evanghelic; totuşi tezaurul cuvântului lui Dumnezeu este explorat în 
aşa fel încât toţi credincioşii care participă la Liturghia duminicală să cunoască aproape toate 
paginile mai însemnate ale Vechiului Testament. 
 c) Pentru scrisoare se propune citirea cvasicontinuă a scrisorilor sfântului apostol Paul şi a 
sfântului apostol Iacob (scrisorile sfinţilor apostoli Petru şi Ioan se citesc în timpul pascal şi în 
timpul Crăciunului). 
 Scrisoarea întâi către Corinteni, fiind deosebit de lungă şi tratând probleme foarte diverse, a 
fost repartizată în cei trei ani ai ciclului duminical la începutul timpului de peste an. La fel s-a 
considerat oportun să fie împărţită în două şi Scrisoarea către Evrei, prima parte urmând să fie 
citită în anul B, a doua în anul C. 
 Trebuie remarcat că au fost alese numai pasajele mai scurte şi nu prea grele, spre a putea fi 
înţelese de către credincioşi. 
 Tabelul numărul II, de la pagina 23, indică schema de împărţire a scrisorilor între duminicile 
de peste an, pentru cei trei ani ai ciclului. 
 d) Lecturile duminicii a XXXIV-a, care este şi ultima de peste an, îl preamăresc pe Cristos, 
regele universului, prevestit prin figura regelui David, proclamat în mijlocul umilirilor Patimii şi ale 
crucii sale, exercitându-şi stăpânirea în Biserică şi urmând să revină în slavă la sfârşitul timpurilor. 
 
 C. Lecturile pentru zilele de peste săptămână 
17 a) Evangheliile sunt astfel orânduite ca mai întâi să se citească Evanghelia după Marcu 
(săptămânile I-IX), apoi după Matei (săptămânile X-XXI), şi, în sfârşit, după Luca (săptămânile 
XXII-XXXIV). Capitolele I-XII după sfântul Marcu se citesc în întregime, omiţându-se doar 
două pericope din capitolul VI, pericope citite în zilele altor timpuri. Din Matei şi Luca se citesc 
toate pasajele care nu se află în Evanghelia după sfântul Marcu. Se citesc de două ori sau chiar 
de trei ori pasajele care au o notă specifică în diferitele Evanghelii sau sunt necesare pentru a 
înţelege bine structura unei Evanghelii. 
 b) Lectura întâi este orânduită în aşa fel încât pe o perioadă de câteva săptămâni să se 
citească dintr-un Testament, apoi din celălalt, ţinându-se seama de lungimea cărţilor din care se 
citeşte. 
 1. Din cărţile Noului Testament se citesc lecturi suficient de ample, spre a reda oarecum 
substanţa fiecărei scrisori. Totuşi au fost omise locurile care tratează probleme mai puţin utile, 
sub aspect pastoral, pentru timpul nostru; spre exemplu, cu privire la glosolalie sau cu privire la 
vechea disciplină a Bisericii. 
 2. Din Vechiul Testament nu pot fi date decât părţi alese care, pe cât e posibil, să pună în 
lumină caracterul specific al fiecărei cărţi. Textele istorice au fost astfel alese încât să ofere o 
privire de ansamblu a istoriei mântuirii înainte de Întruparea Domnului nostru Isus Cristos. 
Deoarece povestirile prea lungi cu greu ar fi putut fi date în întregime, s-au ales numai anumite 
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versete care să formeze o lectură nu prea lungă. Pe lângă acestea, semnificaţia religioasă a 
evenimentelor istorice este scoasă în evidenţă prin textele luate din cărţile sapienţiale, texte care 
sunt utilizate ca introducere ori concluzie la fiecare serie de lecturi istorice. 
 Aproape toate cărţile Vechiului Testament sunt inserate în Lecţionarul ferial al timpului de 
peste an. Au fost omise doar cărţile profetice foarte scurte (Abdia, Sofonia) şi cartea poetică mai 
puţin adaptată spre a fi citită, Cântarea Cântărilor. Dintre istorisirile scrise pentru edificarea 
credincioşilor şi care ar fi trebuit redate în lecturi destul de lungi pentru a putea fi înţelese, se 
citesc Tobia şi Rut, celelalte fiind omise (Estera, Iudita); dar şi din acestea se găsesc multe 
extrase în duminicile şi zilele de peste săptămână ale altor timpuri. 
 Tabelul numărul III redat mai jos la pagina 24, indică distribuirea cărţilor celor două 
Testamente în zilele de peste săptămână pe un ciclu de doi ani. 
 3. La sfârşitul anului liturgic se citesc acele cărţi care corespund notei escatologice a acestei 
perioade, adică Daniel şi Apocalipsul. 
 

III. APARATUL FIECĂREI LECTURI  
 
 În volumul de faţă se dă pentru fiecare lectură indicarea textului, titlul şi începutul; în 
legătură cu acestea, trebuie să se ţină seama de următoarele:  
 
18 A. Indicarea textului, (adică a capitolului şi a versetelor) este făcută după ediţia Vulgata, 
adăugându-se şi notaţia după textul original (ebraic, aramaic sau grec) atunci când există o 
deosebire între ele. La traducerile în limbile diferitelor popoare va putea fi adoptată fie una, fie 
alta dintre numerotări, după hotărârile autorităţilor competente pentru fiecare limbă în parte. 
Întotdeauna trebuie să se observe o minuţioasă indicare a capitolelor şi a versetelor, indicare ce 
va fi reprodusă în mod convenabil în textul însuşit sau la marginea lui. 
 Din această prescriere urmează ca în cărţile liturgice să figureze „indicarea” textului care 
trebuie citit în cadrul celebrării. Se va proceda însă după următoarele norme, care vor putea fi 
schimbate prin hotărârea autorităţilor competente, în raport cu obiceiurile şi convenienţele 
diferitelor locuri sau ale diferitelor limbi. 
 a) Să se spună totdeauna „Citire din cartea”, sau „Scrisoarea”, sau „Evanghelia”, şi nu 
„începutul” (afară de cazul în care în anumite împrejurări se va crede oportun), sau „urmarea”. 
 b) Numele cărţilor să se păstreze aşa cum au fost până acum în Liturghierul roman, în afară 
de următoarele: 
 1. Când sunt două cărţi cu acelaşi nume, să se spună: „Cartea întâi” şi „Cartea a doua” (spre 
exemplu a Regilor, a Macabeilor) sau „Scrisoarea întâi”, „Scrisoarea a doua”; 
 2. Să se folosească numele astăzi în uz pentru următoarele cărţi: 
„Cărţile I şi a II-a ale lui Samuel”, în loc de cărţile I şi a II-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Regilor”, în loc de cărţile a III-a şi a IV-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Cronicilor”, în loc de cărţile I şi a II-a Paralipomena; 
„Cartea lui Esdra şi cartea lui Nehemia”, în loc de cărţile I şi a II-a ale lui Esdra; 
 3. Cărţile sapienţiale, care până acum au fost cuprinse sub un singur nume, „Cartea 
Înţelepciunii”, se vor specifica prin următoarele numiri: Cartea lui Iob, a Proverbelor, Qohelet 
(adică Ecleziastul), Cântarea Cântărilor, cartea Înţelepciunii, cartea lui Ben Sirah (adică 
Ecleziasticul); 
 4. Pentru toate cărţile, care în Vulgata, sunt enumerate între cărţile profeţilor, să se spună: 
„Lectură din cartea profetului Isaia, Ieremia...”, chiar pentru cărţile pe care unii nu le consideră 
profetice; 
 5. Să se spună „Cartea Lamentaţiunilor” şi „Scrisoarea către Evrei”, fără a se menţiona 
profetul Ieremia sau apostolul Paul, deoarece astăzi toţi experţii sunt de acord că Ieremia şi Paul 
nu sunt autorii acestor cărţi. 
 



Rânduiala lecturilor Liturghiei 

19 B. Pentru fiecare text se dă un titlu, ales cu grijă (adesea din chiar cuvintele textului) pentru 
a se indica tema principală a lecturii, şi, atunci când este necesar, să se arate prin înseşi aceste 
titluri legătura între lecturile aceleiaşi Liturghii. 
 În traducerile pentru uzul diferitelor popoare, textele să nu fie redate fără titluri. Autoritatea 
competentă are dreptul să hotărască dacă e cazul să traducă titlurile date în acest volum sau 
trebuie să formuleze altele, mai adaptate specificului fiecărui popor. Acolo unde se va crede 
oportun, la titlu se poate adăuga o menţiune care să explice mai pe larg sensul general al 
pericopei. 
 
20 C. Începutul lecturii se face prin expresiile introductive obişnuite: „În timpul acela”, „În 
zilele acelea”, „Fraţilor”, „Preaiubiţilor”, „Domnul spune”, expresii care se omit atunci când 
chiar în text se dă o indicaţie suficientă a timpului, a persoanelor sau când aceste cuvinte nu sunt 
în concordanţă cu conţinutul textului. Prin hotărârea autorităţii competente, formulele amintite 
pot fi omise sau modificate conform specificului fiecărei limbi. 
 După aceste expresii se începe propriu-zis lectura, lăsându-se afară sau adăugându-se unele 
cuvinte, dacă este necesar, pentru înţelegerea textului separat de contextul său. De asemenea, se 
dau indicaţiile cuvenite când textul este format din versete disparate şi din această pricină trebuie 
făcute unele schimbări. 
 
21 D. La sfârşitul lecturilor, pentru a introduce aclamaţia poporului, se va fixa o formulă pe 
care lectorul va trebui să o rostească: „Cuvântul Domnului”, sau altă formulă cu acelaşi înţeles, 
conform obiceiurilor locului. 
 

IV. ALCĂTUIREA LECŢIONARELOR 
ÎN LIMBILE MODERNE 

 
22 Pe lângă cele spuse mai sus, îndeosebi la numerele 18-20, la editarea traducerilor 
Lecţionarului să se observe următoarele norme: 
 În toate ediţiile să figureze explicaţiile referitoare la structura şi scopul Lecţionarului, adică 
cel puţin capitolul I al acestor note introductive. 
 
23 Deoarece Lecţionarul are atât de mari proporţii, în mod necesar editarea lui se va face în mai 
multe volume, pentru care însă nu este prescrisă nici o împărţire. 
 Nu se exclude obiceiul din vechime de a se edita o carte pentru evanghelii şi alta pentru 
scrisori, conţinând lecturile din Vechiul Testament şi din scrierile apostolilor. 
 Se pare că e mai bine să se publice separat Lecţionarul duminical, în care vor putea fi 
incluse şi extrase din Lecţionarul pentru comemorarea sfinţilor, şi Lecţionarul pentru zilele 
săptămânii. Lecţionarul duminical va putea fi împărţit după ciclul de trei ani, astfel încât pentru 
fiecare an lecturile să fie aşezate în serie continuă. 
 Pot fi făcute la alegere şi alte sistematizări ce eventual s-ar considera utile. 
 
24 Textele cântărilor trebuie să fie ataşate întotdeauna lecturilor, îndeosebi pentru celebrarea 
Liturghiilor citite; se pot edita şi cărţi separate în care să figureze numai cântările. Se recomandă 
ca textele să fie imprimate în formă de strofe. 
 Ori de câte ori lectura este formată din părţi diferite, această structură a textului să fie scoasă 
în evidenţă şi prin aranjamentul tipografic. De asemenea, se recomandă ca toate textele, chiar şi 
cele care nu sunt poetice, să fie imprimate ca împărţite în stihuri, pentru a se da posibilitatea să 
fie citite mai uşor, îndeosebi de către lectorii mai puţin pregătiţi. 
 Când lectura este dată sub două forme, mai lungă şi mai scurtă, să fie tipărite separat, pentru 
a fi citite cu uşurinţă; dacă această separare nu pare oportună, să se găsească modalitatea ca 
ambele texte să poată fi proclamate fără greşeală. 
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 În toate cărţile să se dea indicele biblic al pericopelor, după modelul celui din volumul cu 
Rânduiala lecturilor liturgice. 
 
25 Principiile după care se face traducerea lecturilor biblice şi a cântărilor se află în 
instrucţiunea „De popularibus interpretationibus conficiendis”, din ziua de 25 ianuarie 1969, 
trimisă preşedinţilor conferinţelor episcopale şi ai comisiilor liturgice naţionale, şi explicată prin 
declaraţia „Circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas”, publicată în 
„Notitiae” 5 (1969), privind obligaţia de a trimite spre confirmare Sfintei Congregaţii pentru 
Cultul Divin chiar şi traducerile ad interim aprobate pentru a fi folosite la Liturghie.  
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INDICE DE PRESCURTĂRI 
 
 
 Gen   Cartea Genezei 
 Ex    Cartea Exodului 
 Lev   Cartea Leviticului 
 Num   Cartea Numerilor 
 Dt    Cartea Deuteronomului 
 Ios    Cartea lui Iosua 
 Jud   Cartea Judecătorilor 
 Rut   Cartea lui Rut 
 1 şi 2 Sam  Cărţile 1 şi 2 ale lui Samuel 
 1 şi 2 Rg  Cărţile 1 şi 2 ale Regilor 
 1 şi 2 Cr  Cărţile 1 şi 2 ale Cronicilor 
 Esd   Cartea lui Esdra 
 Neh   Cartea lui Nehemia 
 Est   Cartea Esterei 
 Iob   Cartea lui Iob 
 Ps    Cartea Psalmilor 
 Prov   Cartea Proverbelor 
 Tob   Cartea lui Tobia 
 Idt    Cartea Iuditei 
 Qoh   Cartea lui Qohelet (= Ecleziast) 
 Ct    Cartea Cântarea Cântărilor 
 Is    Cartea profetului Isaia 
 Ier    Cartea profetului Ieremia 
 Lam   Cartea Lamentaţiunilor (Plângeri) 
 Bar   Cartea profetului Baruh 
 Ez    Cartea profetului Ezechiel 
 Dan   Cartea profetului Daniel 
 Os    Cartea profetului Osea 
 Am   Cartea profetului Amos 
 Abd   Cartea profetului Abdia 
 Iona  Cartea profetului Iona 
 Mih   Cartea profetului Mihea 
 Ioel  Cartea profetului Ioel 
 Nah   Cartea profetului Nahum 
 Hab   Cartea profetului Habacuc 
 Sof   Cartea profetului Sofonia 
 Ag    Cartea profetului Aggeu 
 Zah   Cartea profetului Zaharia 
 Mal   Cartea profetului Malahia 
 Înţ    Cartea Înţelepciunii 
 Sir    Cartea lui Ben Sirah (= Ecleziastic) 
 1 şi 2 Mac  Cărţile 1 şi 2 ale Macabeilor 
 
 Mt    Evanghelia după Matei 
 Mc   Evanghelia după Marcu 
 Lc   Evanghelia după Luca 
 In   Evanghelia după Ioan 
 Fap  Faptele Apostolilor 
 Rom  Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 
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 1 şi 2 Cor Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Corinteni 
 Gal   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 
 Ef   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 
 Fil   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 
 Col   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 
 1 şi 2 Tes Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 
 1 şi 2 Tim Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Timotei 
 Tit   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 
 Flm  Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 
 Evr   Scrisoarea către Evrei 
 Iac   Scrisoarea sfântului apostol Iacob 
 1 şi 2 Pt Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Petru 
 1, 2 şi 3 In Scrisorile 1, 2 şi 3 ale sfântului apostol Ioan 
 Iuda  Scrisoarea sfântului apostol Iuda 
 Ap   Apocalipsul sfântului apostol Ioan 
 
 
N.B.: În text, psalmii sunt luaţi din ediţia numită Vulgata nouă (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969), 

care are o numerotare deosebită a versetelor. Însă, indicarea versetelor după titlul fiecărui 
psalm responsorial este făcută după Vulgata veche, după cum apare în ediţia tipică Ordo 
Lectionum Missae (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). 
Antifoanele sunt luate de obicei din Vulgata nouă, totuşi, uneori, au fost introduse uşoare 
adaptări indicate prin sigla „cf.”, aşa încât versetul responsorial formulat de cele mai multe 
ori ca invocaţie, să poată fi mai uşor cântat de către popor. 
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Tabelul I 
Tabelul sărbătorilor mobile 

 
Anul 

Domnului 
Ciclul 

duminical 
Ciclul 
ferial 

Miercurea 
Cenuşii 

Paştele Rusaliile Sărbătorile de peste an Duminica I 
din Advent 

      Înainte de Post După timpul pascal  

      Până săpt. Din de la săpt.  

2000 B II 8 mart. 23 apr. 11 iun. 7 mart. 9 12 iun. 10 3 dec. 

2001 
2002 
2003 
2004 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

28 febr. 
13 febr. 
5 mart. 
25 febr. 

15 apr. 
31 mart. 
20 apr. 
11 apr. 

3 iun. 
19 mai 
8 iun. 
30 mai 

27 febr. 
12 febr. 
4 mart. 
24 febr.

8 
5 
8 
7 

4 iun. 
20 mai 
9 iun. 

31 mai.

9 
7 

10 
9 

2 dec. 
1 dec. 

30 nov. 
28 nov. 

2005 
2006 
2007 
2008 

A 
B 
C 
A 

I 
II 
I 
II 

9 febr. 
1 mart. 
21 febr. 
6 febr. 

27 mart. 
16 apr. 
8 apr. 

23 mart.

15 mai 
4 iun. 
27 mai 
11 mai 

8 febr. 
28 febr. 
20 febr. 
5 febr. 

5 
8 
7 
4 

16 mai 
5 iun. 
28 mai 
12 mai 

7 
9 
8 
6 

27 nov. 
3 dec. 
2 dec. 

30 nov. 
2009 
2010 
2011 
2012 

B 
C 
A 
B 

I 
II 
I 
II 

25 febr. 
17 febr. 
9 mart. 
22 febr. 

12 apr. 
4 apr. 

24 apr. 
8 apr. 

31 mai 
23 mai 
12 iun. 
27 mai 

24 febr. 
16 febr. 
8 mart. 
21 febr.

7 
6 
9 
7 

1 iun. 
24 mai 
13 iun. 
28 mai 

9 
8 

11 
8 

29 nov. 
28 nov. 
27 nov. 
2 dec. 

2013 
2014 
2015 
2016 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

13 febr. 
12 febr. 
18 febr. 
10 febr. 

31 mart. 
30 mart. 

5 apr. 
27 mart.

19 mai 
18 mai 
24 mai 
15 mai 

12 febr. 
11 febr. 
17 febr. 
9 febr. 

5 
5 
6 
5 

20 mai 
19 mai 
25 mai 
16 mai 

7 
7 
8 
7 

1 dec. 
30 nov. 
29 nov. 
27 nov. 
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Tabelul II 
Ordinea lecturii a doua în duminicile de peste an  

 
Duminica Anul A Anul B Anul C 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

1 Corinteni 1-4 
» 
» 
» 
» 

2 Corinteni 
» 

Romani 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Filipeni 
» 
» 
» 

1 Tesaloniceni 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 6-11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Efeseni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Iacob 
» 
» 
» 
» 

Evrei 2-10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Galateni 
» 
» 
» 
» 
» 

Coloseni 
» 
» 
» 

Evrei 11-12 
» 
» 
» 

Filemon 
1 Timotei 

» 
» 

2 Timotei 
» 
» 
» 

2 Tesaloniceni
» 
» 
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Tabelul III 
Ordinea lecturii întâi în feriile de peste an 

 
Săptămâna Anul I Anul al II-lea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Evrei 
» 
» 
» 

Geneza 1-11 
» 

Siracide (Ecleziastic) 
» 

Tobia 
2 Corinteni 

» 
Geneza 12-50 

» 
» 

Exod 
» 

Exod; Levitic 
Numeri; Deuteronom 
Deuteronom; Iosua 

Judecători; Rut 
1 Tesaloniceni 

1 Tesaloniceni; Coloseni 
Coloseni; 1 Timotei 

1 Timotei 
Esdra; Aggeu; Zaharia 
Zaharia; Nehemia; Ioel 

Iona; Malahia; Ioel 
Romani 

» 
» 
» 

Înţelepciunii 
1 şi 2 Macabei 

Daniel 

1 Samuel 
» 

2 Samuel 
2 Samuel; 1 Regi 1-16 

1 Regi 1-16 
Iacob 

» 
1 Petru; Iuda 

2 Petru; 2 Timotei 
1 Regi 17-22 

1 Regi 17-22; 2 Regi 
2 Regi; Lamentaţiuni 

Amos 
Osea; Isaia 

Isaia; Mihea 
Mihea; Ieremia 

Ieremia 
Ieremia; Nahum; Habacuc 

Ezechiel 
» 

2 Tesaloniceni; 1 Corinteni 
1 Corinteni 

» 
» 

Proverbe; Qohelet (Ecleziast) 
Iob 

Galateni 
Efeseni 

» 
» 

Efeseni; Filipeni 
Tit; Filemon; 2 şi 3 Ioan 

Apocalips 
» 



Luni 

 
 
 
 
 

TIMPUL 
DE PESTE AN 

 
 

XVIII-XXXIV 
 
 



Duminică - Anul A 

 
SĂPTĂMÂNA A XVIII-A DE PESTE AN 

 
DUMINICĂ 

 
ANUL A 

 
 LECTURA I  Veniţi şi mâncaţi! 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  55,1-3 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; 
 chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; 
 veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; 
 procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 
2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte 
 şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? 
 Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi 
 şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 
3 Deschideţi-vă urechile! 
 Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! 
 Voi încheia cu voi un legământ veşnic, 
 după cum i-am promis lui David”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
PSALMUL RESPONSORIAL 144,8-9.15-16.17-18 (R.: cf. 16) 

 
 R.:  Tu, Doamne, 
   împarţi hrană tuturor vieţuitoarelor! 
 
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R... 
 
15 Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranţă spre tine, 
 tu le dai hrană la vreme potrivită. 
16 Tu deschizi mâinile tale 
 şi saturi cu dărnicie orice vietate. R... 
 
17 Drept este Domnul pe toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă, 
 alături de cei care-l cheamă din toată inima. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Nici o făptură nu va putea să ne despartă 
        de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos  
        Isus. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,35.37-39 
 
 
35  Fraţilor, 
  cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 

Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, 
 nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, 
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Toţi au mâncat pe săturate. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 14,13-21 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, 

a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. 
 Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe  
 jos. 
14 Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni 
 şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 
15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: 
 „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; 
 dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi 
 ca să-şi cumpere de mâncare”. 
16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!”. 
17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 
18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!”. 
19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, 
 a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, 
 a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, 
 iar ucenicii le-au dat mulţimii. 
20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, 
 iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 
21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi  
 copii. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Voi face să cadă o ploaie de pâine din cer. 
 
 Citire din cartea Exodului  16,2-4.12-15 
 
 
 
2  În zilele acelea, 
  întreaga comunitate a fiilor lui Israel 

cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron. 
3 Fiii lui Israel le-au zis: 
 „Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, 
 când şedeam lângă oalele cu carne şi când mâncam pâine pe săturate. 
 Voi ne-aţi scos în acest pustiu 
 ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici”. 
4 Domnul i-a zis lui Moise: 
 „Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, 
 iar poporul să iasă zilnic, 
 ca să-şi adune cât îi trebuie pentru o zi. 
 Astfel îi voi pune la încercare, 
 ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea. 
12 Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: 
 «După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug 
 şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate. 
 Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru»”. 
13 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia, 
 iar a doua zi dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. 
14 Când stratul de rouă s-a ridicat, 
 a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină, 
 ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 
 
15 Când au văzut aceasta, 
 fiii lui Israel şi-au zis unul către altul: 
 „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce-i aceasta?”, 
 căci nu ştiau ce era. 
 Moise le-a zis: 
 „Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncaţi!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 77,3 şi 4bc.23-24.25 şi 54 (R.: 24b) 
 
 R.:  Tu ne dai, Doamne, 
   pâine din ceruri. 
 
3 Ceea ce am auzit, 
 ceea ce ne-au povestit părinţii noştri, 
4bc vom vesti generaţiei viitoare, 
 faptele glorioase ale Domnului, 
 puterea şi minunile pe care el le-a făcut. R... 
 
23 El a poruncit norilor de sus 
 şi a deschis porţile cerului: 
24 pentru a-i hrăni, a plouat peste ei mană, 
 le-a dat pâine din ceruri. R... 
 
25 Au mâncat cu toţii pâinea celor tari; 
 Domnul le-a trimis hrană din belşug. 
54 I-a condus în ţara sa sfântă, 
 la muntele pe care l-a cucerit cu mâna lui. R... 
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 LECTURA A II-A  Însuşiţi-vă purtarea omului nou, 
        care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,17.20-24 
 
 
17  Fraţilor, 
  vă spun şi vă îndemn în numele Domnului: 
 nu vă mai purtaţi ca păgânii, 
 care se lasă conduşi de gândurile lor deşarte. 
20 Aceasta nu corespunde cu ceea ce aţi învăţat de la Cristos; 
21 voi aţi auzit de el 
 şi aţi fost instruiţi conform adevărului care este Isus însuşi; 
22 trebuie să o rupeţi cu purtarea de altădată, 
 cu omul cel vechi din voi, care a fost corupt de poftele înşelătoare. 
23 Înnoiţi-vă duhul şi felul vostru de a gândi. 
24 Însuşiţi-vă purtarea omului nou, 
 care a fost creat într-adevăr drept şi sfânt 
 după chipul lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, 
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine vine la mine nu va flămânzi 
       şi cine crede în mine nu va înseta niciodată. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,24-35 
 
 
 
24  În timpul acela, 
  când mulţimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, 

au intrat şi ei în bărcile cele mici şi au venit la Cafarnaum, 
 căutându-l pe Isus. 
25 Şi găsindu-l dincolo de mare, i-au zis: 
 „Învăţătorule, când ai venit aici?”. 
26 Isus le-a răspuns: 
 „Adevăr, adevăr vă zic: 
 mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, 
 ci pentru că aţi mâncat pâine şi v-aţi săturat. 
27 Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, 
 ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică 
 şi pe care o va da vouă Fiul Omului, 
 el pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl”. 
28 Atunci au zis: 
 „Ce trebuie să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”. 
29 Isus a răspuns: 
 „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, 
 ca să credeţi în acela pe care l-a trimis el”. 
30 Atunci l-au întrebat: 
 „Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? 
 Ce vei face? 
31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: 
 «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce»”. 
32 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, 
 nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, 
 ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 
33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer 
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 şi dă viaţă lumii”. 
34 Au spus către el: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”. 
 Şi Isus le-a zis: 
35 „Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi 
 şi cine crede în mine nu va înseta niciodată”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Cu ce se alege omul din toată averea sa? 
 
 Citire din cartea lui Qohelet 1,2; 2,21-23 
 
 
2  Deşertăciunea deşertăciunilor, spune Qohelet; 
  deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune. 
2,21 Se întâmplă ca un om, 
 care şi-a agonisit averea cu ştiinţă, pricepere şi destoinicie, 
 s-o lase altuia care nu şi-a dat nici o osteneală. 
 Şi aceasta este o deşertăciune şi un mare rău! 
22 Cu ce se alege omul din toată averea 
 şi din tot zbuciumul inimii lui, 
 pentru care s-a trudit sub soare? 
23 Toate zilele lui sunt numai suferinţă, ocupaţiile sale numai chin; 
 inima lui n-are parte de odihnă nici noaptea. 
 Şi aceasta este deşertăciune! 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
 
 R.:  Ascultaţi glasul Domnului, 
   nu vă împietriţi inimile voastre! 
 
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R... 
 
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de  
 dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R... 
 
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în  
 pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R... 
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 LECTURA A II-A  Năzuiţi la cele de sus unde este Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 
 3,1-5.9-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, 
 râvniţi la lucrurile de sus, 
 unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 
3 Căci voi aţi murit 
 şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 
4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, 
 atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de mărire. 
5 De aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia,  
 patimile, 
 dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la idoli. 
9 Să dispară dintre voi minciuna; 
 debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, 
10 şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, 
 cel pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său, 
 ca să-l conducă la adevărata cunoaştere. 
11 Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între circumcişi şi  
 necircumcişi, 
 nu mai sunt barbari, sălbatici, sclavi sau liberi; 
 nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cele adunate ale cui vor fi? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,13-21 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: 
 „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!”. 
14 Isus i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor  
 peste voi?” 
15 Apoi s-a adresat mulţimii: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; 
 căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi, nu depinde de averea lui!”. 
16 Şi le-a spus această parabolă: 
 „Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 
17 Atunci a început să se frământe: 
 «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 
18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: 
 am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; 
 acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 
19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. 
 Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 
20 Dar Dumnezeu i-a spus: 
 «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! 
 Şi cele adunate ale cui vor fi?» 
21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, 
 dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Eu nu pot de unul singur să duc tot poporul acesta. 
 
 Citire din cartea Numerilor 11,4b-15 
 
 
4b  În zilele acelea, 
  mergând prin pustiu, israeliţii se plângeau mereu: 
 „Cine va putea să ne dea carne să mâncăm? 
5 Ne aducem aminte de peştele pe care îl mâncam pe gratis în Egipt, 
 de castraveţi, de pepeni, de praz, de ceapă şi de usturoi. 
6 Acum nu mai putem mânca nimic altceva; 
 nu mai vedem decât această mană!”. 
7 Mana era ca boabele de coriandru şi semăna cu chihlimbarul. 
8 Poporul se împrăştia ca s-o culeagă, o măcina la râşniţă sau o pisa în  
 piuă, 
 o fierbea în oală sau făcea din ea turte care aveau gust de plăcintă în  
 ulei. 
9 În timpul nopţii, când cădea roua peste tabără, atunci cădea şi mana. 
10 Moise a auzit poporul plângându-se, 
 grupat pe familii, fiecare la intrarea în cortul său. 
 Domnul s-a aprins de o mare mânie, 
 iar Moise, foarte supărat, 
11 i-a spus Domnului: „De ce l-ai tratat aşa de rău pe slujitorul tău? 
 Pentru ce n-am aflat har în ochii tăi 
 şi mi-ai pus pe umeri povara acestui popor? 
12 Oare eu am zămislit tot poporul acesta? 
 Eu l-am născut, de-mi spui: 
 «Ia acest popor în braţele tale ca o doică pe un prunc 
 şi du-l în ţara pe care am promis-o cu jurământ părinţilor tăi?». 
13 De unde să iau eu carne pentru tot poporul acesta, 
 când vine în faţa mea spunând: «Dă-ne carne să mâncăm!». 
14 Eu nu pot de unul singur să duc tot poporul acesta; 
 este o povară prea grea pentru mine. 
15 Dacă mă tratezi astfel, mai bine fă-mă să mor! 
 Dacă am aflat totuşi har în ochii tăi, 
 fă-mă să văd sfârşitul nenorocirii mele!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 80,12-13.14-15.16-17 
 
 R.:  Ajută-ne, Doamne, 
   să ascultăm de glasul tău! 
 
12 Poporul meu n-a ascultat de glasul meu, 
 Israel nu m-a luat în seamă. 
13 Atunci i-am lăsat în voia inimii lor împietrite, 
 ca să se conducă după planurile lor. R... 
 
14 O, de m-ar asculta poporul meu, 
 de-ar umbla Israel pe căile mele! 
15 Într-o clipă i-aş umili pe duşmanii lor 
 şi mâna mea i-ar apăsa pe asupritorii lor. R... 
 
16 Duşmanii mei s-ar pleca în faţa lui Israel 
 şi aceasta ar fi soarta lor pentru totdeauna. 
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu 
 şi l-aş sătura cu miere din stâncă. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Anania, Domnul nu te-a trimis 
      şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 28,1-17 
 
 
 
1  În al patrulea an al domniei lui Sedecia, regele lui Iuda, 
  în luna a cincea, profetul Anania, fiul lui Asur, originar din Gabaon, 
 a vorbit astfel lui Ieremia în templul Domnului, 
 în faţa preoţilor şi a întregului popor. 
2 Aşa vorbeşte Domnul universului, Dumnezeul lui Israel: 
 „Voi rupe jugul regelui din Babilon! 
3 Peste doi ani de zile voi aduce înapoi în acest loc 
 toate lucrurile de preţ pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, 
 le-a luat şi le-a dus în Babilon. 
4 Îl voi aduce înapoi, în acest loc, spune Domnul, şi pe Iehonia, 
 fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, 
 împreună cu toţi prizonierii luaţi din Iuda şi duşi în Babilon, 
 căci voi sfărâma jugul regelui din Babilon”. 
5 Profetul Ieremia a răspuns profetului Anania 
 în prezenţa preoţilor 
 şi a întregului popor care se afla în templul Domnului 
6 şi i-a zis: „Aşa să fie! Aşa să facă Domnul: 
 să împlinească profeţia ta şi să aducă înapoi din Babilon 
 toate lucrurile de preţ ale templului şi pe toţi prizonierii! 
7 Cu toate acestea, ascultă bine acest cuvânt 
 pe care îl rostesc la urechile tale şi ale întregului popor: 
8 «Profeţii care au fost înaintea noastră, 
 înaintea mea şi a ta din vremuri străvechi, 
 au prezis război, nenorocire şi ciumă 
 împotriva multor ţări şi împărăţii puternice. 
9 Dar profetul care vesteşte pacea 
 nu este recunoscut ca profet trimis cu adevărat de Domnul, 
 decât dacă se împlineşte cuvântul său»”. 
10 Atunci profetul Anania 
 a luat jugul pe care profetul Ieremia şi-l pusese pe grumaz 
 şi l-a sfărâmat. 
11 Şi Anania a declarat în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: 
 «Aşa voi lua peste doi ani de zile 
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 jugul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, 
 de pe grumazul tuturor popoarelor şi-l voi sfărâma!»”. 
 Atunci profetul Ieremia a plecat de acolo. 
12 După ce profetul Anania 
 a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia şi l-a sfărâmat, 
 cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Ieremia: 
13 „Du-te şi spune-i lui Anania: «Aşa vorbeşte Domnul: 
 Tu ai sfărâmat un jug de lemn, dar eu îl voi înlocui cu un jug de fier. 
14 Căci aşa vorbeşte Domnul universului, Dumnezeul lui Israel: 
 Un jug de fier voi pune pe grumazul tuturor popoarelor, 
 ca să le supun lui Nabucodonosor, regele Babilonului. 
 Ele îi vor sluji, iar eu îi voi da în stăpânire şi fiarele câmpului!»”. 
15 Profetul Ieremia i-a spus atunci profetului Anania: 
 „Ascultă, Anania, Domnul nu te-a trimis 
 şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună. 
16 De aceea aşa vorbeşte Domnul: «Te voi alunga de pe faţa  
 pământului; 
 chiar în anul acesta vei muri, 
 căci ceea ce ai predicat tu este răzvrătire împotriva Domnului!»”. 
17 Şi în acelaşi an, în luna a şaptea, profetul Anania a murit. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 118,29.43.79.80.95.102 (R.: 68b) 
 
 R.:  Învaţă-mă, Doamne, 
   poruncile tale! 
 
29 Ţine-mă, Doamne, departe de calea minciunii 
 şi ajută-mă să merg pe calea ta. R... 
 
43 Fă ca din gura mea să nu dispară niciodată adevărul, 
 căci mă încred în hotărârile tale. R... 
 
79 Să se întoarcă spre mine cei care se tem de tine 
 şi cei care cunosc legile tale. R... 
 
80 Inima mea să fie curată prin păzirea poruncilor tale, 
 ca să nu rămân de ruşine. R... 
 
95 Cei nelegiuiţi stau gata să mă sugrume, 
 dar eu mă gândesc mereu la învăţăturile tale. R... 
 
102 Nu mă abat de la hotărârile tale, 
 pentru că tu însuţi mă înveţi. R... 
 
 
 Când în anul A se citeşte această Evanghelie în duminica precedentă, astăzi se citeşte  
 Mt 14,22-36, pagina 28. 
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 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, 
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Toţi au mîncat pe saturate. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 14,13-21 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, 
 a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. 
 Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe  
 jos. 
14 Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni 
 şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 
15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: 
 „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; 
 dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi 
 ca să-şi cumpere de mâncare”. 
16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!”. 
17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 
18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!”. 
19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, 
 a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, 
 a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, 
 iar ucenicii le-au dat mulţimii. 
20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, 
 iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 
21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi  
 copii. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Moise nu-i ca ceilalţi profeţi; 
      cum aţi îndrăznit să-l criticaţi? 
 
 Citire din cartea Numerilor 12,1-13 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Miriam, sora lui Moise, şi Aron, fratele lui, 
 au început să-l critice pe Moise 
 pentru că se căsătorise cu o femeie din Etiopia. 
2 Ei spuneau: „Oare Domnul vorbeşte numai prin Moise? 
 Nu vorbeşte oare şi prin noi?”. 
 Domnul i-a auzit. 
3 Dar Moise era foarte blând, 
 mai blând decât toţi oamenii de pe faţa pământului. 
4 Deodată, Domnul le-a spus lui Moise, lui Aron şi lui Miriam: 
 „Veniţi toţi trei la cortul întâlnirii”. Şi s-au dus toţi trei. 
5 Domnul a coborât în coloana de nor şi s-a oprit la intrarea în cort. 
 I-a chemat pe Aron şi pe Miriam şi, când amândoi s-au apropiat, 
6 Domnul le-a spus: „Ascultaţi cuvintele mele! 
 Când este printre voi un profet al Domnului, 
 eu mă fac cunoscut lui în viziuni şi-i vorbesc în vis. 
7 Nu tot aşa este cu slujitorul meu Moise, 
 care este credincios în toată casa mea. 
8 Lui îi vorbesc direct, faţă în faţă şi nu în enigme; 
 ceea ce vede el este chiar chipul Domnului; 
 cum aţi îndrăznit să-l criticaţi pe slujitorul meu Moise?”. 
9 Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor, apoi a plecat. 
10 Când norul s-a îndepărtat de cort, 
 tot trupul lui Miriam era acoperit de o lepră albă ca zăpada. 
 Aron s-a întors către Miriam şi a văzut: era albă de lepră. 
11 Atunci i-a zis lui Moise: „Te rog, domnul meu, 
 fă să nu cadă asupra noastră pedeapsa acestui păcat 
 pe care l-am săvârşit din uşurătate. 
12 Miriam să nu fie ca un copil născut mort, 
 al cărui trup este deja putred pe jumătate 
 când iese din sânul maicii sale”. 
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13 Şi Moise a strigat către Domnul: 
 „Dumnezeul meu, te rog, vindec-o!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 50,3-4.5-6a.12-13 (R.: cf. 3a) 
 
 R.:  Ai milă de noi, Doamne, 
   şi iartă-ne păcatele! 
 
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R... 
 
5 Căci recunosc fărădelegea mea 
 şi păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit 
 şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R... 
 
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Pentru marile tale păcate ţi-am făcut aceasta. 
      Voi aduce înapoi din robie pe fiii lui Iacob. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 30,1-2.12-15.18-22 
 
 
1  Cuvântul pe care Domnul i l-a adresat lui Ieremia: 
2  „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: 
 Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 
12 Da, aşa vorbeşte Domnul: 
 Israele, lovitura pe care ai primit-o este foarte gravă 
 şi rănile tale nu se pot vindeca. 
13 Nu-i nimeni care să intervină în favoarea ta; 
 pentru o rană se găsesc leacuri, dar pentru tine nu există vindecare. 
14 Nici unul din cei care te iubeau nu-şi aminteşte de tine, 
 nimănui nu-i pasă de tine. 
 Te-am lovit ca un duşman, 
 te-am pedepsit cu asprime din cauza multelor tale greşeli, 
 din cauza marilor tale păcate. 
15 Pentru ce te vaiţi de rănile tale, de boala ta gravă? 
 Pentru multele tale greşeli 
 şi pentru marile tale păcate ţi-am făcut aceasta. 
18 Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Iată că voi aduce înapoi din robie corturile lui Iacob, 
 îmi va fi milă de locuinţele sale; 
 cetatea va fi reconstruită pe ruinele sale, 
 ea se va înălţa din nou pe locul de altădată. 
19 Cântările de laudă vor răsuna acolo împreună cu strigătele de  
 bucurie. 
 În loc de a micşora numărul fiilor săi, eu îl voi mări; 
 în loc de a-i înjosi, îi voi înălţa. 
20 Fiii lui Iacob vor fi ca odinioară. 
 Comunitatea lor se va menţine în faţa mea, 
 căci eu îi voi pedepsi pe toţi asupritorii săi. 
21 Conducător va fi unul dintre ai lor, 
 peste ei va domni unul din mijlocul lor; 
 eu îi voi îngădui să se apropie de mine, calea spre mine îi va fi  
 deschisă. 
 Căci altfel cine şi-ar pune viaţa în primejdie ca să se apropie de  
 mine? 



Marţi 
22 Voi veţi fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru”. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: 17) 
 
 R.:  Poporul tău, Doamne, 
   îţi înalţă cântări de laudă. 
 
16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului 
 şi toţi regii de slava lui. 
17 Când Domnul va reconstrui Sionul, 
 când va apărea în slava sa, 
18 va asculta dorinţele celor sărmani 
 şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R... 
 
19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare 
 şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul; 
20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă, 
 Domnul a privit din cer asupra pământului: 
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi 
 şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R... 
 
29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă 
 şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta, 
22 ca numele Domnului să rămână în Sion 
 şi lauda lui în tot Ierusalimul, 
23  când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile, 
 ca să-i slujească Domnului. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA In 1,49b 
  (Aleluia) Învăţătorule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu. 
     Tu eşti regele poporului ales. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Porunceşte-mi să vin la tine pe apă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 14,22-36 
 
 
 
2  Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, 
  Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre 
 şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. 
 Între timp avea să dea drumul mulţimii. 
23 După ce a dat drumul mulţimii, 
 el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. 
 Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 
24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm 
 şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era  
 împotrivă. 
25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 
26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, 
 deoarece credeau că e o stafie 
 şi au început să strige de frică. 
27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!”. 
28 Petru i-a zis atunci: 
 „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 
29 Isus i-a zis: „Vino!”. 
 Petru a coborât din luntre 
 şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 
 
30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica 
 şi, fiindcă a început să se scufunde, 
 a strigat: „Doamne, salvează-mă!”. 
31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: 
 „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?”. 
32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 
33 Atunci cei care erau în luntre, 
 s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: 
 „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”. 



Marţi 
34 După ce au trecut lacul, au coborât pe ţărm la Genezaret. 
35 Oamenii din partea locului l-au recunoscut pe Isus 
 şi au dat de ştire în tot ţinutul. 
 Atunci i-au adus pe toţi bolnavii 
36 şi-l rugau să le îngăduie să se atingă cel puţin de poala hainei lui 
 şi toţi care se atingeau de el se vindecau. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
sau la alegere: 

mai ales când în anul A s-a citit Mt 14,22-36 în ziua precedentă: 
 
 EVANGHELIA  Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, 
       va fi smulsă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 15,1-2.10-14 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  câţiva farisei şi cărturari veniţi de la Ierusalim 
 s-au apropiat de Isus şi i-au zis: 
2 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă datina din bătrâni, 
 căci nu-şi spală mâinile înainte de a mânca?”. 
10 Isus a chemat mulţimea şi le-a zis: 
 „Ascultaţi şi înţelegeţi bine! 
11 Nu ceea ce intră în gură îl întinează pe om, 
 dar ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om”. 
12 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi i-au spus: 
 „Ştii că fariseii s-au scandalizat când au auzit acest cuvânt?”. 
13 Dar el le-a răspuns: 
 „Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă. 
14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe pentru orbi; 
 când un orb îl călăuzeşte pe un alt orb, amândoi cad în groapă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Israeliţii nu s-au încrezut în Dumnezeu 
      şi au trebuit să piară în pustiu. 
 
 Citire din cartea Numerilor 13,2-3a.25-33; 14,1.26-30.34-35 
 
 
 
2  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Moise în pustiul Paran: 
3a „Trimite oameni în recunoaştere în ţara Canaanului 
 pe care o dau fiilor lui Israel!”. 
25 După patruzeci de zile, 
 cei trimişi s-au întors din misiunea lor de recunoaştere. 
26 Ei au venit la Moise, Aron şi la întreaga comunitate a israeliţilor, 
 la Cadeş, în pustiul Paran. 
 În faţa lor şi a întregii comunităţi 
 au relatat cele văzute şi le-au arătat roadele ţării. 
27 Ei i-au povestit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. 
 Cu adevărat este o ţară în care curge lapte şi miere. 
 Iată roadele ei! 
28 Din nefericire, poporul care locuieşte în ea este puternic, 
 cetăţile lui sunt fortificate şi foarte mari. 
29 Amaleciţii locuiesc în ţinutul Negheb; 
 hitiţii, iebuseii şi amoriţii locuiesc în munţi; 
 canaaneenii locuiesc lângă mare şi pe Valea Iordanului”. 
30 Caleb a cerut poporului care se afla în jurul lui Moise să facă linişte 
 şi a zis: „Să mergem şi să cucerim această ţară 
 căci vom învinge cu siguranţă!”. 
31 Dar ceilalţi bărbaţi care au fost împreună cu el în recunoaştere, 
 au spus: „Nu putem porni împotriva acestui popor, 
 căci el este mai puternic decât noi”. 
32 Şi, în faţa fiilor lui Israel, au început să descrie ţara pe care o  
 cercetaseră: 
 „Ţara în care noi am mers în recunoaştere 
 este o ţară care îi mistuie pe cei care vor să se stabilească acolo. 
 Toţi bărbaţii pe care i-am văzut sunt foarte înalţi de statură. 
33 Acolo am văzut chiar şi uriaşi. 
 Pe lângă ei noi păream nişte lăcuste”. 



Miercuri 
14,1 Atunci întreaga comunitate a început să strige 
 şi poporul s-a văitat toată noaptea. 
26 Domnul i-a spus lui Moise şi fratelui său Aron: 
 „Cât va mai merge aşa cu acest popor rău care murmură împotriva  
 mea? 
27 Destul am ascultat murmurul israeliţilor împotriva mea. 
28 Spune-le: «Mă jur pe viaţa mea, spune Domnul, 
 voi face cu voi ceea ce am auzit din gura voastră: 
29 cadavrele voastre vor rămâne în acest pustiu. 
 Nici unul dintre voi, de la douăzeci de ani în sus, 
 cărora vi s-a făcut recensământul şi care aţi murmurat împotriva  
 mea, 
 nu va putea să intre în ţara 
30 pe care o promisesem cu jurământ că v-o dau s-o locuiţi, 
 afară de Caleb şi Iosua. 
34 Patruzeci de zile a durat misiunea de recunoaştere a ţării, 
 patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, 
 pentru fiecare zi câte un an, 
 ca să ştiţi ce înseamnă a mă avea pe mine împotriva voastră. 
35 Eu Domnul am vorbit. 
 Aşa voi face acestei comunităţi rele care s-a răzvrătit împotriva mea: 
 în acest pustiu vor pieri cu toţii; aici vor muri!»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 105,6-7a.13-14.21-22.23 (R.: 4a) 
 
 R.:  Doamne, ai milă de poporul tău! 
  sau 
   Aleluia! 
 
6 Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri; 
 am săvârşit răul, am săvârşit nelegiuirea. 
7a Părinţii noştri în Egipt 
 n-au înţeles minunile tale. R... 
 
13 Au uitat curând lucrările Domnului 
 şi n-au aşteptat împlinirea planurilor lui. 
14 Li s-a aprins pofta în pustiu, 
 acolo l-au pus pe Dumnezeu la încercare. R... 
 
21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor, 
 care a făcut lucruri mari în Egipt, 
22 minuni în ţara lui Cam, 
 semne minunate la Marea Roşie. R... 
 
23 El a hotărât să-i nimicească, 
 dar Moise, alesul său, a stat înaintea lui 
 şi a intervenit, potolindu-i mânia 
 şi oprindu-l ca să nu-i distrugă. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Iubirea mea faţă de tine este veşnică. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 31,1-7 
 
 
1  Domnul a spus: 
  „În timpul acela, eu voi fi Dumnezeul tuturor  
 triburilor lui Israel 
 şi ele vor fi poporul meu”. 
2 Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei a aflat har în pustiu; 
 Israel se îndreaptă spre locul odihnei sale. 
3 Din timpuri străvechi i s-a arătat Domnul: 
 Iubirea mea faţă de tine este veşnică, 
 de aceea ţi-am păstrat fidelitate atâta vreme; 
4 eu te voi reface şi te voi zidi din nou, fecioară a lui Israel! 
 Din nou îţi vei lua tamburinele de sărbătoare 
 şi te vei prinde în hore vesele. 
5 Din nou vei planta vii pe munţii Samariei 
 şi cei care le vor planta vor culege şi roadele. 
6 Va veni o zi în care străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: 
 «Haideţi, să mergem spre Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!». 
7 Căci aşa vorbeşte Domnul: 
 „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, 
 ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare! 
 Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: 
 «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d) 
 
 R.:  Domnul ne păzeşte 
   aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. 
 
10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, 
 vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi: 
 „Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna 
 şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R... 
 
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, 
 l-a eliberat din mâna celui mai tare. 
12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului, 
 vor veni ca un şuvoi spre bunătăţile Domnului. R... 
 
13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă, 
 se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă; 
 voi schimba jalea lor în bucurie, 
 îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi 
     şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Femeie, mare este credinţa ta! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 15,21-28 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 
22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut 
 a venit la el şi a început să strige: 
 „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! 
 Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 
23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. 
 Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: 
 „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!”. 
24 Isus a răspuns: 
 „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!”. 
25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne,  
 ajută-mă!”. 
26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 
27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, 
 dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 
28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! 
 Să ţi se împlinească dorinţa!”. 
 Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Deschide-le tezaurul tău – izvorul de apă vie! 
 
 Citire din cartea Numerilor 20,1-13 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în prima lună a anului, 
 toată comunitatea fiilor lui Israel a ajuns în pustiul Sin. 
 Poporul s-a stabilit la Cadeş. 
 Acolo a murit Miriam şi a fost înmormântată. 
2 Cum nu era apă, 
 comunitatea s-a revoltat împotriva lui Moise şi a lui Aron. 
3 Ei îl acuzau pe Moise: 
 „Cel puţin de-am fi pierit, cum au pierit fraţii noştri loviţi de  
 Domnul! 
4 Pentru ce ai adus poporul Domnului în acest pustiu, 
 numai ca să murim şi noi şi vitele noastre? 
5 Pentru ce ne-ai scos din Egipt 
 şi ne-ai adus în acest loc pustiu în care nu poţi semăna nimic, 
 în care nu sunt nici smochini, nici vii, nici rodii 
 şi nici chiar apă de băut?”. 
6 Moise şi Aron s-au retras din faţa adunării, 
 s-au dus la intrarea în cortul întâlnirii 
 şi s-au aruncat cu faţa la pământ. 
 Atunci le-a apărut slava Domnului. 
7 Şi Domnul i-a spus lui Moise: 
8 „Ia-ţi toiagul, adunaţi comunitatea, tu şi fratele tău Aron, 
 apoi, înaintea lor, porunceşte acestei stânci ca să vă dea apă. 
 Din stâncă vei scoate apă pentru ei 
 şi vei da de băut comunităţii şi animalelor lor!”. 
9 Moise a luat toiagul din faţa Domnului, aşa cum primise poruncă. 
10 Apoi Moise şi Aron au adunat comunitatea în faţa stâncii 
 şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! 
 Putem noi scoate apă pentru voi din această stâncă?”. 
11 Moise şi-a ridicat mâna, a lovit stânca de două ori cu toiagul 
 şi a ieşit din ea atâta apă 
 încât au putut să bea întreaga comunitate şi toate animalele lor. 



Joi 
12 Atunci Domnul i-a spus lui Moise şi fratelui său Aron: 
 „Pentru că n-aţi avut destulă credinţă în mine 
 pentru a face cunoscută sfinţenia mea în faţa fiilor lui Israel, 
 nu voi veţi introduce acest popor în ţara pe care le-o dau”. 
13 De acolo vine numele apelor din Meriba, 
 cuvânt care înseamnă „învinuire”, 
 unde fiii lui Israel l-au învinuit pe Domnul 
 şi unde Domnul le-a făcut cunoscută sfinţenia sa. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
 
 R.:  Ascultaţi glasul Domnului, 
   nu vă împietriţi inimile voastre. 
 
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R... 
 
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R... 
 
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în  
 pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Voi încheia cu voi un legământ nou 
      şi nu-mi voi aduce aminte de păcatul vostru. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 31,31-34 
 
 
31  Domnul spune: 
  „Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel 
 şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 
32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, 
 în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, 
 legământ pe care ei l-au călcat, 
 iar eu i-am făcut să simtă că sunt stăpânul lor. 
33 Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel 
 după zilele acelea, zice Domnul: 
 «Voi pune legea mea înăuntrul lor, 
 o voi scrie în inima lor; 
 eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu». 
34 Nici unul nu va mai învăţa 
 pe aproapele sau pe fratele său, zicând: 
 «Învaţă să-l cunoşti pe Domnul!». 
 căci toţi mă vor cunoaşte, 
 de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; 
 eu le voi ierta nelegiuirea 
 şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor”. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a) 
 
 R.:  Doamne, zideşte în mine o inimă curată! 
 
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R... 
 
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R... 
 
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Petru! Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-23 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că este Ioan Botezătorul, 
 alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: 
 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este  
 Cristos. 
21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi 
 că trebuie să meargă la Ierusalim, 
 să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, 
 să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. 
22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: 
 „Dumnezeu să te ferească, Doamne! 
 Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!”. 



Joi 
23 Dar Isus întorcându-se, i-a spus lui Petru: 
 „Pleacă de la mine, Satano! 
 Tu eşti o piedică în calea mea, 
 tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, 
 ci la ceea ce vor oamenii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Pentru că Dumnezeu i-a iubit pe strămoşii tăi 
      i-a ales pe urmaşii lor. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 4,32-40 
 
 
32  Moise a vorbit poporului israelit, spunând: 
  „Cercetează timpurile străvechi,  
 care au fost înainte de tine, 
 din ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ, 
 de la un capăt la altul al lumii şi vezi: 
 S-a mai întâmplat un lucru atât de mare, ori s-a mai auzit aşa ceva? 
33 Oare este vreun popor care să fi auzit ca tine glasul Domnului 
 vorbind din mijlocul focului aşa cum ai auzit tu şi să fi rămas în  
 viaţă? 
34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să-şi aleagă un popor, 
 să vină şi să-l ia din mijlocul altui popor 
 prin încercări, minuni şi fapte mai presus de fire, 
 prin lupte, cu forţa mâinii sale şi cu vigoarea braţului său, 
 prin arătări înspăimântătoare, 
 aşa cum ai văzut că a făcut pentru tine 
 Domnul Dumnezeul tău în Egipt? 
35 El te-a făcut să vezi toate acestea 
 ca tu să ştii că Domnul este Dumnezeu şi nu există altul afară de el. 
36 Din înaltul cerului te-a făcut să-i auzi glasul ca să te instruiască; 
 pe pământ a făcut să vezi focul său cel mare 
 şi tu ai auzit cuvintele pe care ţi le-a spus din mijlocul focului. 
37 Pentru că i-a iubit pe strămoşii tăi şi i-a ales pe urmaşii lor, 
 el însuşi te-a scos din Egipt cu puterea lui cea mare; 
38 a alungat din faţa ta popoare mai mari şi mai puternice decât tine 
 ca să intri tu în ţara lor, 
 pe care să ţi-o dea ca moştenire, – ceea ce se împlineşte astăzi. 
39 Să ştii deci astăzi şi să meditezi aceasta în inima ta: 
 Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca şi jos pe pământ, 
 şi nu este altul afară de el. 
40 De aceea păzeşte în toate zilele Legea şi poruncile Domnului, 
 pe care ţi le dau eu astăzi, 
 ca să-ţi meargă bine ţie şi fiilor tăi 



Vineri 

 şi să ai viaţă lungă 
 pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da pe veci”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 76,12-13.14-15.16 şi 21 (R.: 12a) 
 
 R.:  Ne amintim cu bucurie, Doamne, 
   de faptele tale minunate. 
 
12 Voi aminti faptele Domnului, 
 voi aminti de minunile tale de odinioară; 
13 mă voi gândi la toate lucrările tale, 
 voi cugeta la toate faptele tale măreţe. R... 
 
14 Dumnezeule, căile tale sunt sfinte! 
 Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? 
15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni, 
 tu ţi-ai arătat puterea printre neamuri. R... 
 
16 Cu puterea ta l-ai eliberat pe poporul tău, 
 pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif. 
21 L-ai călăuzit pe poporul tău ca pe o turmă, 
 cu mâna lui Moise şi a lui Aron. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Vai de Ninive, cetatea pătată de atâta sânge! 
 
 Citire din cartea profetului Nahum 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7 
 
 
15  Iată, vine pe munţi crainicul care vesteşte pacea: 
  Prăznuieşte din nou sărbătorile tale, popor al lui Iuda, 
 împlineşte-ţi făgăduinţele, 
 căci păgânii nu vor mai năvăli în ţara ta, ei au fost nimiciţi. 
2,2 Domnul a restabilit strălucirea lui Iacob, măreţia lui Israel, 
 după ce o jefuiseră tâlharii şi-i distruseseră vlăstarele. 
3,1 Vai de Ninive, cetatea pătată de atâta sânge, 
 plină de minciună şi de silnicie, care nu mai încetează cu jafurile! 
2 Ascultaţi: pocnete de bici, duruit de roţi, tropotul cailor în galop, 
 scârţâitul carelor, 
3 călăreţi care atacă, săbii care fulgeră, 
 lănci care scânteiază, răniţi fără număr, mormane de morţi, 
 cadavre cât vezi cu ochii, te împiedici de trupurile celor căzuţi! 
6 Ninive, voi arunca asupra ta sfărâmăturile idolilor tăi, 
 te voi face de ocară, te voi ţintui la stâlpul infamiei. 
7 Toţi care te vor vedea vor fugi de tine, spunând: 
 „Ninive este pustiită! Cine o va compătimi? 
 Unde voi găsi oameni care să o mângâie?” 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL  Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41 (R.: 39c) 
 
 R.:  Tu eşti, Doamne, stăpânul vieţii! 
 
35cd Aproape este ziua nimicirii duşmanilor, 
 soarta care îi aşteaptă stă gata să-i lovească. 
36ab Domnul va face dreptate poporului său, 
 va avea milă de slujitorii săi. R... 
 
39abcd Acum vedeţi: Eu sunt aici, eu singur; 
 nu este alt dumnezeu afară de mine. 
 Eu sunt acela care aduc moartea şi dăruiesc viaţa, 
 dacă am rănit pe cineva, eu îl voi vindeca. R... 
 
41 Când voi ascuţi tăişul sabiei mele, 
 când voi lua judecata în mâna mea, 
 atunci mă voi răzbuna pe duşmanii mei 
 şi celor care mă urăsc le-o voi răsplăti. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou 

viaţa pe care a pierdut-o? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,24-28 
 
 
 
24  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine, 
 să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 
25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 
26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, 
 dacă apoi şi-ar pierde viaţa? 
 Sau cu ce preţ ar putea omul 
 să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 
27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi 
 şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui. 
28 Vă spun adevărul, 
 unii dintre cei care sunt aici de faţă 
 nu vor gusta moartea, 
 înainte de a-l vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia sa”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 6,4-13 
 
 
4  Moise a vorbit poporului israelit, spunându-i: 
  „Ascultă, Israele, 
 Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 
5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 
6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, 
 să rămână întipărite în inima ta. 
7 Să le repeţi fiilor tăi, 
 să vorbeşti despre ele fără încetare, 
 când stai acasă sau mergi pe drum, 
 când te culci şi când te scoli, 
8 să le legi la mână ca pe un semn, 
 să le porţi pe frunte ca pe un talisman; 
9 să le scrii la intrarea casei şi la porţile cetăţilor tale. 
10 Când Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara 
 pe care a promis-o cu jurământ părinţilor tăi, 
 lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, ca să ţi-o dea, 
 ţara cu cetăţi mari şi frumoase, pe care nu tu le-ai construit, 
11 cu case pline de bogăţii, pe care nu tu le-ai adunat, 
 cu fântâni, pe care nu tu le-ai săpat, 
 cu vii şi livezi de măslini, pe care nu tu le-ai sădit; 
 când vei mânca bine şi te vei sătura, 
12 atunci ia seama să nu uiţi de Domnul 
 care te-a scos din ţara Egiptului, 
 din casa sclaviei! 
13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, 
 pe el să-l cinsteşti şi pe numele lui să juri!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51 (R.: 2) 
 
 R.:  Ajută-ne, Doamne, 
   să te iubim din toată inima! 
 
2 Te iubesc, Doamne, tăria mea, 
3a Doamne, tu eşti stânca mea, 
 cetatea mea şi eliberatorul meu. R... 
 
3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu, 
 scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea. 
4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat, 
 şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R... 
 
47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea! 
 Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu! 
51 Tu dai mari izbânzi împăratului tău, 
 arăţi îndurare faţă de unsul tău, David, 
 şi faţă de urmaşul său pe vecie. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cel drept va rămâne în viaţă datorită credinţei lui. 
 
 Citire din cartea profetului Habacuc 1,12 – 2,4 
 
 
12  Nu eşti tu, Doamne, 
  din timpurile străvechi 
 Dumnezeul meu, Dumnezeul meu sfânt, care eşti nemuritor? 
 Tu i-ai rânduit pe caldeeni, Doamne, 
 ca să aducă la îndeplinire sentinţa ta. 
 Tu, stânca mea, i-ai întărit, ca să ne dai prin ei pedepsele tale. 
13 Ochii tăi sunt preacuraţi, ca să poată vedea săvârşirea răului; 
 tu nu poţi privi asuprirea. 
 Atunci pentru ce priveşti la aceşti răufăcători 
 şi pentru ce taci când cel nelegiuit îl înghite pe cel drept? 
14 Tu îi tratezi pe oameni ca pe peştii mării, 
 ca pe un vierme fără apărare din partea vreunui stăpân. 
15 Căci caldeenii îi prind pe toţi cu undiţa, 
 îi trag cu mreaja şi îi adună cu năvodul 
 şi aceasta îi umple de bucurie şi veselie. 
16 Atunci aduc jertfe mrejei, ard tămâie în cinstea năvodului, 
 căci prin ele au dobândit un mare câştig şi hrană din belşug. 
17 Oare aşa vor continua să-şi golească mreaja, 
 să măcelărească fără milă popoarele? 
2,1 Voi sta de strajă la postul meu, voi rămâne în picioare pe zidul de  
 apărare 
 şi voi sta la pândă, ca să văd ce-mi va spune Dumnezeu 
 şi cum îmi va răspunde la plângerile mele. 
2 Atunci Domnul mi-a răspuns: 
 „Aşterne în scris viziunea pe care ai avut-o, 
 scrie clar pe table, ca să se poată citi cu uşurinţă! 
3 Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât; 
 ea se îndreaptă spre împlinirea ei şi nu minte. 
 Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o; 
 ea va veni cu siguranţă la vremea ei. 
4 Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, 
 iar cel drept va trăi în viaţă datorită credinţei lui”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 9,8-9.10-11.12-13 (R.: 11b) 
 
 R.:  Tu nu-i părăseşti, Doamne, 
   pe cei care se încred în tine! 
 
8 Domnul stăpâneşte în veci, 
 s-a aşezat pe scaunul lui de domnie pentru judecată: 
9 El va judeca lumea cu dreptate, 
 fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R... 
 
10 Domnul este locul de scăpare pentru cel asuprit, 
 refugiu sigur în vreme de strâmtorare. 
11 Cei care cunosc numele tău se încred în tine, 
 căci tu nu părăseşti pe cel care te caută pe tine, Doamne! R... 
 
12 Cântaţi Domnului care locuieşte în Sion, 
 vestiţi printre popoare faptele sale măreţe. 
13 Căci el, care răzbună sângele vărsat, 
 îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Mt 17,14-20 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă aţi avea credinţă, nimic nu v-ar fi imposibil. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 17,14-20 
 
 
 
14  În timpul acela, 
  s-a apropiat de el un om şi, căzând în genunchi în faţa lui, 
15 i-a spus: „Doamne, fie-ţi milă de fiul meu. 
 El are crize de epilepsie şi suferă îngrozitor. 
 Cade adesea în foc şi adesea şi în apă. 
16 L-am adus la ucenicii tăi, dar ei n-au putut să-l vindece”. 
17 Isus le-a zis: „Generaţie necredincioasă şi răutăcioasă, 
 cât timp va trebui să rămân cu voi? 
 Până când va trebui să vă mai suport? Aduceţi-l aici”. 
18 Isus l-a ameninţat cu asprime pe diavol, 
 iar diavolul a ieşit din el 
 şi din acel moment băiatul a fost vindecat. 
19 Atunci ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat la o parte: 
 „Pentru ce noi nu l-am putut alunga?”. 
20 Isus le-a răspuns: „Pentru că aveţi prea puţină credinţă. 
 Vă spun adevărul: dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, 
 aţi putea spune acestui munte: 
 «Mută-te de aici, acolo» şi el s-ar muta; 
 nimic nu v-ar fi imposibil”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XIX-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Stai pe munte în calea Domnului! 
 
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,9a.11-13a 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  când profetul Ilie a ajuns la muntele Horeb, 
9a a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo. 
11 Domnul i s-a adresat spunându-i: 
 „Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului”. 
 Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă, 
 încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, 
 dar Domnul nu era în furtună. 
 După furtună a venit un cutremur de pământ, 
 dar Domnul nu era în cutremur. 
12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. 
 După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt. 
13a Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, 
 a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) 
 
 R.:  Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
   şi dă-ne mântuirea ta! 
 
9ab Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R... 
 
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R... 
 
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Aş dori chiar să fiu blestemat pentru fraţii mei. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  9,1-5 
 
 
1  Fraţilor, 
  vă spun adevărul în Cristos: 
 nu mint, conştiinţa mea dă mărturie despre acest lucru în Duhul  
 Sfânt: 
2 Am în inima mea o mare întristare, o durere continuă. 
3 Pentru iudei, fraţii mei de acelaşi neam, 
 aş dori chiar să fiu blestemat, despărţit de Cristos: 
4 căci ei sunt israeliţi, 
 a lor este înfierea şi mărirea şi legămintele şi Legea 
 şi cultul şi promisiunile lui Dumnezeu; 
5 ai lor sunt patriarhii şi din ei s-a născut Cristos după trup, 
 el care este mai presus de toate, 
 Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA Ps 129,5 
  (Aleluia) Speranţa mea este în Domnul; 
     eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Porunceşte-mi să vin la tine pe apă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 14,22-33 
 
 
 
22  Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, 
  Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre 
 şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. 
 Între timp avea să dea drumul mulţimii. 
23 După ce a dat drumul mulţimii, 
 el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. 
 Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 
24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm 
 şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era  
 împotrivă. 
25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 
26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, 
 deoarece credeau că e o stafie 
 şi au început să strige de frică. 
27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!”. 
28 Petru i-a zis atunci: 
 „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 
29 Isus i-a zis: „Vino!”. 
 Petru a coborât din luntre 
 şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 
 
30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica 
 şi, fiindcă a început să se scufunde, 
 a strigat: „Doamne, salvează-mă!”. 
31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: 
 „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?”. 
32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 
33 Atunci cei care erau în luntre, 
 s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: 
 „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”. 



Duminică - Anul A 

 
Cuvântul Domnului 

 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Întărit cu această hrană, 
      a mers până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-8 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  fugind de mânia reginei Izabela, 
4 profetul Ilie a înaintat în pustiu cale de o zi; 
 s-a aşezat sub un ienupăr şi îşi cerea moartea, zicând: 
 „Îmi ajunge, Doamne, 
 ia-mi viaţa, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!”. 
5 S-a culcat sub ienupăr şi a adormit. 
 Dar iată că un înger l-a atins şi i-a zis: 
 „Scoală-te şi mănâncă!”. 
6 Deschizând ochii, 
 Ilie a văzut la căpătâiul lui o turtă coaptă în spuză şi un urcior cu  
 apă. 
 A mâncat, a băut şi apoi s-a culcat din nou. 
7 Însă îngerul Domnului a venit din nou, l-a atins şi i-a spus: 
 „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă vei avea de făcut un drum lung”. 
8 Ilie s-a sculat, a mâncat şi a băut; 
 întărit cu această hrană, 
 a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi 
 până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a) 
 
 R.:  Gustaţi şi vedeţi 
   cât de bun este Domnul! 
 
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele, 
3 să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure! R... 
 
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R... 
 
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R... 
 
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el 
 şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, 
 ferice de omul care se încrede în Domnul. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,30 – 5,2 
 
 
30  Fraţilor, 
  nu-l întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, 
 cu care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării voastre. 
31 Înlăturaţi din viaţa voastră orice asprime, 
 indignare, ură, tonul răstit, insulta, 
 precum şi orice fel de răutate. 
32 Fiţi binevoitori unii faţă de alţii, generoşi, 
 iertându-vă unii pe alţii, după cum şi Dumnezeu v-a iertat prin Cristos. 
5,1 Străduiţi-vă să deveniţi asemenea lui Dumnezeu, 
 ca nişte copii preaiubiţi; 
2 trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit 
 şi s-a dăruit pe sine însuşi pentru noi ca ofrandă 
 şi jertfă plăcută lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA  In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,41-51 
 
 
 
41  În timpul acela, 
  iudeii murmurau împotriva lui Isus, 
 deoarece spusese: „Eu sunt pâinea coborâtă din cer”. 
42 Şi ziceau: „Nu este el Isus, fiul lui Iosif; 
 nu cunoaştem noi pe tatăl şi pe mama lui? 
 Atunci cum poate spune: «Eu m-am coborât din cer?»”. 
43 Isus le-a zis: „Nu murmuraţi între voi. 
44 Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va atrage Tatăl, care m-a  
 trimis, 
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 
45 Scris este în profeţi: «Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». 
 Aşadar, oricine ascultă învăţătura Tatălui vine la mine. 
46 Desigur, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl 
 afară numai de acela care vine de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe  
 Tatăl. 
47 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine are viaţa veşnică. 
48 Eu sunt pâinea vieţii. 
49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi totuşi au murit. 
50 Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, 
 dacă mănâncă cineva, nu moare. 
51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. 
 Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; 
 iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viaţa lumii, este trupul meu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  În timp ce-i loveai pe adversarii noştri, 
      pe noi ne chemai la mărire. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  18,6-9 
 
 
6  Acea noapte pascală – a eliberării din robia Egiptului – 
  a fost anunţată dinainte părinţilor noştri, 
 pentru ca fiind asiguraţi de promisiunile în care crezuseră, 
 să fie plini de bucurie. 
7 Şi poporul tău a văzut, în acelaşi timp, 
 mântuirea celor drepţi şi pieirea duşmanilor săi. 
8 În timp ce-i loveai pe adversarii noştri, 
 pe noi ne chemai să ne duci la mărire. 
9 Urmaşii credincioşi ai celor drepţi aduceau jertfe în ascuns; 
 ei au statornicit, într-un singur gând, această lege divină: 
 că sfinţii trebuie să fie părtaşi deopotrivă 
 atât la cele bune cât şi la cele rele 
 şi intonau deja cântecele de laudă ale părinţilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1 şi 12.18-19.20 şi 22 (R.: 12b) 
 
 R.:  Fericit este poporul 
   pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
 
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul; 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă. 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. R... 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R... 
 
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R... 
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 LECTURA A II-A  Abraham aştepta cetatea, 
        al cărei arhitect şi constructor este însuşi  
        Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei 11,1-2.8-19 
 
 
1  Fraţilor, 
  credinţa este garanţia realităţilor sperate, 
 dovada lucrurilor pe care nu le vedem. 
2 Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi, 
 o face datorită credinţei lor. 
8 Datorită credinţei, a ascultat Abraham de chemarea lui Dumnezeu 
 şi a plecat către o ţară care urma să-i fie dată ca moştenire; 
 a plecat fără să ştie unde merge. 
9 Datorită credinţei, el s-a stabilit ca un străin în ţara promisă, 
 a trăit într-un cort, 
 la fel Isaac şi Iacob, moştenitorii aceleiaşi făgăduinţe, 
10 căci el aştepta cetatea cu temelii solide, 
 al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu. 
11 Datorită credinţei chiar şi Sara, 
 deşi era înaintată în vârstă, 
 a primit puterea de a deveni mamă, 
 pentru că ea se gândise 
 că Dumnezeu va fi credincios promisiunii făcute. 
12 Iată pentru ce, dintr-un singur om, 
 şi acela aproape de moarte, 
 au putut să se nască aşa de mulţi oameni, 
 câte stele sunt pe cer şi câte fire de nisip pe malul mării, 
 încât nimeni nu-i poate număra. 
 
13 Toţi aceştia au murit în credinţă, 
 fără să fi ajuns la împlinirea promisiunilor, 
 însă au văzut-o şi au salutat-o de departe, 
 afirmând că pe pământ erau străini şi călători. 
14 Însă, a vorbi în acest fel, 
 înseamnă a arăta limpede, că ei erau în căutarea unei patrii. 
15 Dacă s-ar fi gândit la aceea pe care o părăsiseră, 
 ar fi avut posibilitatea să se reîntoarcă; 
16 de fapt însă ei aspirau către o patrie mai bună, cea din ceruri. 
 De aceea, Dumnezeu nu i-a oprit să-l invoce ca Dumnezeul lor, 
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 deoarece el le-a pregătit o cetate cerească. 
17 Atunci când a fost pus la încercare, 
 datorită credinţei, 
 Abraham l-a oferit pe Isaac ca jertfă. 
 El oferea pe fiul său unic, după ce primise promisiunile 
18 şi auzise acest cuvânt: 
 „Din Isaac ţi se vor naşte urmaşi, care-ţi vor purta numele”. 
19 El se gândea că Dumnezeu poate să ajungă până acolo, 
 încât să învie morţii. 
 Iată pentru ce i-a fost redat fiul, 
 şi acesta era un fapt profetic. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 LECTURA A II-A  Abraham aştepta cetatea, 
        al cărei arhitect şi constructor este însuşi  
        Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei 11,1-2.8-12 
 
 
1  Fraţilor, 
  credinţa este garanţia realităţilor sperate, 
 dovada lucrurilor pe care nu le vedem. 
2 Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi, 
 o face datorită credinţei lor. 
8 Datorită credinţei, a ascultat Abraham de chemarea lui Dumnezeu 
 şi a plecat către o ţară care urma să-i fie dată ca moştenire; 
 a plecat fără să ştie unde merge. 
9 Datorită credinţei, el s-a stabilit ca un străin în ţara promisă, 
 a trăit într-un cort, 
 la fel Isaac şi Iacob, moştenitorii aceleiaşi făgăduinţe, 
10 căci el aştepta cetatea cu temelii solide, 
 al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu. 
11 Datorită credinţei chiar şi Sara, 
 deşi era înaintată în vârstă, a primit puterea de a deveni mamă, 
 pentru că ea se gândise că Dumnezeu va fi credincios promisiunii făcute. 
12 Iată pentru ce, dintr-un singur om, 
 şi acela aproape de moarte, 
 au putut să se nască aşa de mulţi oameni, 
 câte stele sunt pe cer şi câte fire de nisip pe malul mării, 
 încât nimeni nu-i poate număra. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 12,35.40 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Voi fiţi gata! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,32-48 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
32 „Nu te teme, turmă mică, 
 deoarece i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia sa. 
33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, 
 faceţi-vă pungi care nu se învechesc, 
 procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, 
 de care hoţul nu se apropie şi pe care molia nu o roade. 
34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. 
35 Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 
36 să fiţi ca nişte oameni 
 care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, 
 gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 
37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. 
 Vă spun adevărul: 
 îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va  
 servi. 
38 Fie că va veni la miezul nopţii, 
 fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei. 
 
39 Voi ştiţi prea bine: 
 dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă  
 casa. 
40 Deci şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 
41 Atunci Petru i-a zis: 
 „Doamne, această poruncă o spui numai pentru noi, 
 sau şi pentru toţi ceilalţi?”. 
42 Domnul i-a răspuns: 
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 „Cine este oare administratorul credincios şi înţelept, 
 pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, 
 ca să le împartă la timpul cuvenit porţia de mâncare? 
43 Fericit este acel servitor, 
 pe care stăpânul, sosind, îl va găsi lucrând. 
44 Vă spun adevărul: îl va face administratorul întregii sale averi. 
45 Dar dacă acelaşi servitor şi-ar zice: «Stăpânul meu întârzie», 
 şi ar începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, 
 să mănânce, să bea şi să se îmbete; 
46 stăpânul său va veni în ziua în care nu se aşteaptă 
 şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut, 
 îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune printre cei infideli. 
47 Servitorul care, deşi a cunoscut voinţa stăpânului, 
 n-a făcut nimic sau n-a împlinit această voinţă, va primi multe  
 lovituri. 
48 Dar acela care, fără să-i cunoască voinţa, 
 a făcut ceva vrednic de pedeapsă, va primi puţine lovituri. 
 Cui i s-a dat mult, mult i se va cere 
 şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA cf. Lc 12,35.40 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Voi fiţi gata! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,35-40 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 
36 să fiţi ca nişte oameni 
 care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, 
 gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 
37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. 
 Vă spun adevărul: 
 îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va  
 servi. 
38 Fie că va veni la miezul nopţii, 
 fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei. 
39 Voi ştiţi prea bine: 
 dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă  
 casa. 
40 Deci şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Mortificaţi-vă inimile. Iubiţi-i pe cei străini, 
      căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 10,12-22 
 
 
12  Moise a spus poporului israelit: 
  „Ştii tu, Israele, ce-ţi cere Domnul Dumnezeul tău? 
 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, 
 să mergi pe toate căile sale, 
 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, 
 să-i slujeşti din toată inima şi din tot sufletul, 
13 să păzeşti poruncile şi legile Domnului, 
 pe care ţi le dau eu astăzi spre binele tău. 
14 Domnului Dumnezeului tău îi aparţin cerurile şi înălţimile cerurilor, 
 pământul cu tot ce cuprinde el. 
15 Cu toate acestea, 
 numai pe părinţii tăi i-a iubit Domnul în chip deosebit. 
 După ei, pe voi, urmaşii lor, v-a ales dintre toate popoarele, 
 ceea ce se vede şi astăzi. 
16 Mortificaţi-vă inimile şi nu mai fiţi îndărătnici, 
17 căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu peste toţi zeii 
 şi stăpân peste toţi stăpânii, 
 Dumnezeul cel mare, biruitor şi de temut; 
 el nu este părtinitor şi nu se lasă mituit, 
18 el face dreptate orfanului şi văduvei, 
 îl iubeşte pe cel străin şi le dă hrană şi îmbrăcăminte. 
19 Iubiţi-l deci pe cel străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 
20 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, 
 lui să-i slujeşti, 
 de el să te ataşezi şi pe numele lui să juri. 
21 El este Dumnezeul tău pe care trebuie să-l lauzi; 
 el a făcut pentru tine aceste lucruri mari şi de temut, 
 pe care le-ai văzut cu ochii tăi. 
22 Când părinţii tăi au sosit în Egipt, 
 erau numai şaptezeci la număr, 
 dar acum Domnul Dumnezeul tău te-a făcut numeros cât stelele  
 cerului”. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a) 
 
 R.:  Poporul lui Dumnezeu, 
   laudă-l pe Creatorul tău! 
  sau 
   Aleluia. 
 
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R... 
 
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R... 
 
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile lui. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Aşa mi s-a arătat slava Domnului! 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  1,2-5.24-28 
 
 
 
2  În ziua a cincea a lunii a patra, 
  în al cincilea an 
 după ce regele Ioiachin a fost dus în robia Babilonului, 
3 cuvântul lui Dumnezeu i-a fost adresat preotului Ezechiel, fiul lui  
 Buzi, 
 în ţara caldeilor, pe malul fluviului Chebar; 
 acolo şi-a pus Domnul mâna peste el. 
4 „Eu am avut această viziune: 
 un uragan care venea din miazănoapte, 
 un nor mare, luminat de fulgere neîntrerupte, 
 iar în mijloc scânteind ca argintul aurit. 
5 În centru erau patru fiinţe care semănau cu oamenii. 
 Fiecare avea câte patru feţe şi câte patru aripi. 
24 Când mergeau, auzeam fâlfâitul aripilor lor, 
 ca vuietul mării, ca glasul Celui Atotputernic, 
 ca freamătul unei armate; 
25 când se opreau, îşi lăsau aripile în jos. 
 Se auzea un zgomot şi dincolo de bolta care se afla deasupra  
 capetelor lor. 
26 Deasupra acestei bolţi era ceva ca un tron, 
 care semăna cu safirul, 
 iar pe acest tron era cineva care avea înfăţişarea unui om. 
27 Apoi am văzut ceva ca o sclipire de argint aurit, într-o cunună de foc; 
 de la coapsele acelui chip de om, în sus şi în jos, 
 se vedea un fel de foc care răspândea lumină de jur împrejur. 
 
28 Cum este curcubeul pe nori în zi de ploaie, 
 aşa era înfăţişarea acelei lumini care îl înconjura. 
 Aşa mi s-a arătat slava Domnului. 
 Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ”. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14 
 
 R.:  Cerurile şi pământul 
   sunt pline de mărirea ta! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri, 
 lăudaţi-l întru cei de sus! 
2 Lăudaţi-l, voi, îngerii lui, 
 lăudaţi-l, toate oştirile lui! R... 
 
11 Regii pământului şi toate popoarele, 
 conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor, 
12 tineri şi tinere, 
 bătrâni şi copii. R... 
 
13 Să laude numele Domnului, 
 pentru că numele lui este vrednic de toată lauda 
 şi măreţia lui străluceşte pe pământ şi în ceruri. R... 
 
14 El este puterea poporului său. 
 El este vrednic de lauda sfinţilor săi, 
 a tuturor fiilor lui Israel, 
 a poporului care este aproape de dânsul. R... 
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 ALELUIA 2 Tes 2,14 
  (Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat 
     să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Oamenii îl vor ucide pe Fiul Omului, dar el va învia. 

Fiii regilor sunt scutiţi de impozite. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 17,22-27 
 
 
 
22  În timpul acela, 
  într-o zi, în timp ce Isus trecea prin Galileea 
 împreună cu ucenicii săi, le-a zis: 
 „Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor; 
23 ei îl vor ucide, dar a treia zi va învia”. 
 Atunci ucenicii au fost cuprinşi de o mare tristeţe. 
24 Când au sosit la Cafarnaum, 
 cei care strângeau contribuţia de două drahme pentru templu 
 au venit la Petru şi i-au spus: 
 „Plăteşte şi învăţătorul vostru cele două drahme?”. 
25 Petru le-a răspuns: „Desigur”. 
 Când apoi a intrat în casă, Isus l-a întâmpinat cu întrebarea: 
 „Simon, ce părere ai? 
 Regii de pe acest pământ de la cine percep taxe sau impozite? 
 De la fiii lor, sau de la alţii?”. 
26 Petru i-a răspuns: „De la alţii”. 
 Şi Isus a reluat: „Deci fiii sunt scutiţi. 
27 Dar ca să nu fim pentru nimeni cauză de poticnire: 
 du-te pe malul lacului, aruncă undiţa şi pe cel dintâi peşte care se va prinde, 
 ia-l, deschide-i gura şi vei găsi o monedă de patru drahme; 
 ia moneda şi dă-le-o ca impozit pentru mine şi pentru tine”. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Iosua, ai curaj şi fii tare! 
      Tu vei intra împreună cu acest popor în ţara promisă. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 31,1-8 
 
 
1  Dincolo de râul Iordan, în ţinutul Moab, 
  Moise a rostit aceste cuvinte în faţa întregului Israel: 
2 „Acum eu sunt în vârstă de o sută douăzeci de ani 
 şi nu mai pot fi conducătorul vostru. 
 De altfel, Domnul mi-a zis: «Acest râu, Iordanul, tu nu-l vei trece!». 
3 Domnul Dumnezeul vostru va merge înaintea voastră, 
 el va nimici naţiunile pe care le veţi întâlni şi voi le veţi lua locul. 
 Iosua va trece Iordanul în fruntea voastră, aşa cum a spus Domnul. 
4 Domnul va face cu aceste naţiuni, 
 cum a făcut cu regii amoriţilor, Sihon şi Og, 
 cu ţara lor şi cu toţi cei pe care i-a nimicit. 
5 Domnul vi-i va da în mâinile voastre şi îi veţi trata aşa cum v-am  
 poruncit. 
6 Fiţi tari şi faceţi-vă curaj! Nu vă temeţi şi nu tremuraţi în faţa lor! 
 Însuşi Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră: 
 nu vă va lăsa singuri, nu vă va părăsi”. 
7 Atunci Moise l-a chemat pe Iosua şi i-a spus în faţa întregului Israel: 
 „Ai curaj, fii tare! Tu vei intra împreună cu acest popor 
 în ţara pe care Domnul a promis-o cu jurământ părinţilor lor 
 şi tu o vei împărţi poporului ca moştenire a sa. 
8 Domnul va merge înaintea ta. El va fi cu tine, nu te va lăsa singur 
 şi nu te va părăsi! Nu te teme, nu-ţi pierde curajul!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,3-4a.7.8.9 şi 12 (R.: 9a) 
 
 R.:  Doamne Dumnezeul nostru, 
   noi suntem poporul tău! 
 
3 Voi face cunoscut numele Domnului: 
 preamăriţi-l pe Dumnezeul nostru! 
4a El este Stânca: lucrările lui sunt desăvârşite, 
 toate căile lui sunt dreptate. R... 
 
7 Aminteşte-ţi de zilele de odinioară, 
 gândeşte-te din nou la anii îndepărtaţi, 
 întreabă-l pe tatăl tău şi-ţi va spune, 
 întreabă-i pe bătrâni şi-ţi vor povesti. R... 
 
8 Când Cel Preaînalt a separat popoarele, 
 când i-a împrăştiat pe fiii lui Adam, 
 el a stabilit hotarele popoarelor 
 după numărul fiilor lui Dumnezeu. R... 
 
9 Căci partea Domnului este poporul său, 
 Iacob este partea lui de moştenire. 
12 Numai Domnul singur a fost conducătorul lui: 
 nici un dumnezeu străin nu i-a fost alături. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Când am mâncat acea carte, 
      în gura mea era dulce ca mierea. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  2,8 – 3,4 
 
 
8  Domnul mi-a spus: 
  „Fiul omului, ascultă ce-ţi spun 
 şi nu fi îndărătnic ca acest neam de îndărătnici. 
 Deschide gura şi mănâncă ce-ţi dau!”. 
9 Atunci am văzut o mână întinsă spre mine. 
 Ea ţinea o carte înfăşurată, în formă de cilindru, 
10 pe care a desfăşurat-o în faţa mea. 
 Era scrisă pe o parte şi pe alta 
 şi conţinea cântări de doliu, plângeri şi ameninţări. 
3,1 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce este în faţa ta. 
 Mănâncă această carte, apoi du-te şi vorbeşte casei lui Israel!”. 
2 Eu am deschis gura şi el mi-a dat cartea s-o mănânc 
3 şi mi-a zis: „Fiul omului, satură-ţi trupul 
 şi umple lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau!”. 
 Când am mâncat-o, în gura mea, era dulce ca mierea. 
4 Apoi el mi-a zis: „Fiul omului, ridică-te! 
 Du-te la poporul lui Israel şi spune-le cuvintele mele!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,14.24.72.103.111.131 (R.: 103a) 
 
 R.:  Cât de plăcute 
   sunt cuvintele tale, Doamne. 
 
14 Când urmez învăţăturile tale, 
 mă bucur de toate bogăţiile. R... 
 
24 Dispoziţiile tale sunt desfătarea mea, 
 ele sunt sfătuitorii mei. R... 
 
72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta, 
 decât mii de lucruri de aur şi argint. R... 
 
103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale, 
 ele sunt mai dulci decât mierea. R... 
 
111 Învăţăturile tale sunt moştenirea mea de veci, 
 ele sunt bucuria inimii mele. R... 
 
131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, 
 sunt însetat de poruncile tale. R... 
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 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, 
     căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre 

aceştia mici. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,1-5.10.12-14 
 
 
 
1  În ceasul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
 „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”. 
2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a  
 zis: 
3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, 
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, 
 va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă  
 primeşte. 
10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: 
 îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 
12 Ce vi se pare? 
 Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, 
 nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă 
 şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 
13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, vă spun adevărul: 
 se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au  
 rătăcit. 
14 Tot aşa şi Tatăl vostru din ceruri 
 nu vrea să se piardă nici unul dintre aceştia mici”. 
 

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Moise a murit în ţinutul Moab; 
      niciodată nu s-a ridicat un profet asemenea lui. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 34,1-12 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  din stepele Moabului, Moise s-a urcat pe muntele Nebo, 
 pe creasta care este în faţa Ierihonului. 
 Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad până la Dan; 
2 întregul Neftali, ţinutul lui Efraim şi Manase, 
 tot ţinutul lui Iuda până la Marea Mediterană, 
3 ţinutul Negheb, câmpia Iordanului şi valea Ierihonului, 
 cetatea palmierilor, până la Ţoar. 
4 Domnul i-a zis: 
 „Iată ţara pe care eu am jurat lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, 
 că le-o voi da urmaşilor lor. 
 Te-am lăsat s-o vezi, dar nu vei intra în ea”. 
5 Moise, slujitorul Domnului, a murit acolo, 
 în ţinutul Moab, după cuvântul Domnului. 
6 El a fost înmormântat în valea care se află în faţa Bet-Peorului, 
 în ţinutul Moab. 
 Însă, nici până în ziua de azi, nimeni nu ştie unde se află mormântul său. 
7 Moise avea o sută douăzeci de ani când a murit; 
 vederea nu-i slăbise, vigoarea nu i se micşorase. 
8 Israeliţii l-au plâns pe Moise în stepele Moabului 
 timp de treizeci de zile, cât a durat doliul. 
9 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, 
 pentru că Moise îşi impusese mâinile asupra lui. 
 Fiii lui Israel îl ascultau acum pe el 
 şi împlineau ceea ce Domnul îi prescrisese lui Moise. 
10 Niciodată nu s-a mai ridicat în Israel un profet asemenea lui Moise, 
 cu care Domnul se întreţinea faţă în faţă. 
11 Din porunca Domnului a săvârşit atâtea semne şi minuni în Egipt 
 în faţa faraonului, a tuturor servitorilor lui şi a întregii sale ţări! 
12 Ce mare putere, ce tărie de temut a dovedit Moise în ochii întregului  
 Israel! 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,2-3a.5 şi 8.16-17 (R.: cf. 20a şi 9a) 
 
 R.:  Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
   ocrotitorul vieţii noastre! 
 
2 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, 
 voi, toţi locuitorii pământului! 
 Cântaţi mărire numelui său, măriţi slava lui prin laudele voastre! 
3a Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale!”. R... 
 
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! 
 Minunate sunt lucrările sale în faţa întregului neam omenesc! 
8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! 
 Faceţi să răsune lauda lui! R... 
 
16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi, 
 vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru mine! 
17 Am strigat către el cu glas puternic 
 şi buzele mele au început să-l preamărească! R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Însemnează cu o cruce 
      frunţile celor care plâng cauza nelegiuirilor. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  9,1-7; 10,18-22 
 
 
1  Domnul mi-a spus cu un glas puternic: 
  „Pedeapsa Ierusalimului este foarte aproape, 
 fiecare ţine în mână arma sa nimicitoare”. 
2 Atunci s-au apropiat şase bărbaţi venind dinspre poarta de sus, 
 care se află în partea de nord a templului. 
 Fiecare ţinea în mână arma sa distrugătoare. 
 Între ei se afla un bărbat îmbrăcat în haine de in, 
 care purta la brâu un obiect de scris. 
 Ei au intrat şi s-au oprit în faţa altarului de bronz. 
3 Slava Domnului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimilor, 
 unde se afla, şi s-a îndreptat către pragul templului. 
 Atunci Domnul l-a chemat pe bărbatul îmbrăcat în haine de in, 
 care purta la brâu un obiect de scris, 
4 şi i-a spus: „Treci prin mijlocul cetăţii Ierusalim 
 şi însemnează cu o cruce frunţile tuturor acelora care suspină şi  
 plâng 
 din cauza nelegiuirilor săvârşite în cetate. 
5 Apoi l-am auzit pe Domnul spunând celorlalţi: 
 „Mergeţi după el prin cetate şi loviţi. 
 Să nu aveţi pic de milă, nu cruţaţi pe nimeni: 
6 bătrâni şi tineri, fete, copii şi femei, omorâţi-i, nimiciţi-i. 
 Dar de cei care sunt însemnaţi pe frunte să nu vă atingeţi. 
 Porniţi cu nimicirea de la sanctuarul meu!”. 
 
 Ei au început deci cu bătrânii 
 care se închinau la idoli la intrarea în templu. 
7 Domnul a adăugat: 
 „Profanaţi templul şi umpleţi pridvorul cu cadavre, apoi ieşiţi!”. 
 Ei au ieşit deci şi au continuat nimicirea în cetate. 
10,18 Slava Domnului a părăsit pragul templului 
 şi s-a aşezat deasupra heruvimilor. 
19 Aceştia şi-au întins aripile 
 şi au plecat înălţându-se de la pământ în văzul meu. 
 Ei s-au oprit înaintea porţii de răsărit a templului 
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 şi slava Dumnezeului lui Israel era deasupra lor. 
20 Erau fiinţele pe care le văzusem sub tronul Dumnezeului lui Israel 
 lângă fluviul Chebar şi mi-am dat seama că erau heruvimi. 
21 Fiecare avea patru feţe şi patru aripi 
 şi ceva asemănător cu nişte mâini omeneşti sub aripile lor. 
22 Feţele lor semănau cu feţele pe care le văzusem lângă fluviul Chebar; 
 aveau exact aceeaşi înfăţişare. 
 Fiecare mergea drept înainte. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6 
 
 R.:  Te preamărim, Doamne, 
   pentru slava ta cea mare! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R... 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R... 
 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
 care locuieşte atât de sus? 
6 Care îşi pleacă privirile să vadă 
 ce se petrece în cer şi pe pământ. R... 
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 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,15-20 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus spunea ucenicilor săi: 
15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, 
 du-te şi mustră-l între patru ochi; 
 dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 
16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, 
 pentru ca orice hotărâre 
 să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 
17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, 
 dacă nu va asculta nici de comunitate, 
 consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 
18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri 
 şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 
19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, 
 se vor înţelege să ceară vreun lucru, 
 îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 
20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, 
 acolo sunt eu în mijlocul lor”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL I 
 
 LECTURA I  Arca alianţei Domnului va merge înaintea voastră. 
 
 Citire din cartea lui Iosua 3,7-10a.11.13-17 
 
 
 
7  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Iosua: 
 „Astăzi te voi preamări în ochii întregului Israel, 
 ca să ştie că eu sunt cu tine, aşa cum am fost cu Moise. 
8 Tu vei da preoţilor, care poartă arca alianţei, această poruncă: 
 «Când veţi ajunge pe malul Iordanului, opriţi-vă acolo!»”. 
9 Apoi Iosua a spus israeliţilor: 
 „Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru! 
10a Iată după ce veţi recunoaşte 
 că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru 
 şi că vă va da în stăpânire ţara canaaneenilor: 
11 arca alianţei Domnului care stăpâneşte întregul pământ 
 va trece Iordanul înaintea voastră. 
13 Îndată ce picioarele preoţilor care poartă arca Domnului, 
 stăpânul întregului pământ, vor atinge apele Iordanului, 
 apele care vin de sus vor fi ca tăiate şi vor sta ca un perete”. 
14 Când poporul a ridicat tabăra, ca să treacă Iordanul, 
 preoţii purtau arca alianţei în fruntea poporului. 
15 Îndată ce preoţii care purtau arca au ajuns la Iordan 
 şi picioarele lor au atins apa 
 – în timpul secerişului, Iordanul curge cu albia plină – 
 
16 apele de sus s-au oprit, formând un perete 
 în spatele căruia se întindeau pe o mare distanţă 
 de la cetatea Adam din vecinătatea lui Tartan, 
 iar apele de jos s-au scurs în întregime către Marea Moartă. 
 Poporul a trecut Iordanul în dreptul cetăţii Ierihon: 
17 preoţii care purtau arca alianţei Domnului au rămas nemişcaţi 
 pe albia uscată a Iordanului, 
 (în timp ce întregul Israel a trecut râul cu picioarele uscate), 
 până când toţi au ajuns pe celălalt mal. 
 



Joi 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,1-2.3-4.5-6 
 
 R.:  Aleluia; 
   cu noi este Dumnezeu! 
 
1 Când a ieşit Israel din Egipt, 
 când casa lui Iacob a plecat dintre străini, 
2 Iuda a devenit sanctuarul lui Dumnezeu 
 şi Israel stăpânirea sa. R... 
 
3 La venirea lui, marea s-a retras, 
 apele Iordanului s-au oprit pe loc, 
4 munţii au săltat ca berbecii 
 şi dealurile ca mieii. R... 
 
5 Mare, ce ai ca să te retragi? 
 Iordanule, pentru ce te opreşti în loc? 
6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii 
 şi, dealurilor, ca mieii? R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Pleacă în exil ziua, în văzul lor. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  12,1-12 
 
 
1  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
2  „Fiul omului, tu locuieşti în mijlocul unui neam de răzvrătiţi; 
 au ochi să vadă, şi nu văd; 
 au urechi să audă, şi nu aud, căci sunt un neam de răzvrătiţi. 
3 Tu însă, fiul omului, pregăteşte-ţi sacul de pribegie 
 şi pleacă în exil ziua, în văzul lor; 
 poate vor înţelege atunci că sunt un neam de răzvrătiţi. 
4 Scoate-ţi sacul, ca un sac de pribeag, ziua, în văzul lor. 
 Tu însuţi să pleci seara, în văzul lor, 
 aşa cum fac cei care trebuie să plece în pribegie. 
5 În văzul lor să faci o spărtură în perete şi să ieşi prin ea. 
6 În văzul lor să-ţi iei sacul pe umeri şi să-l duci pe întuneric, 
 să-ţi acoperi faţa cu un văl, ca să nu mai vezi ţara; 
 voi face din tine o prevestire pentru israeliţi”. 
7 Am făcut cum mi s-a poruncit: 
 Ziua mi-am luat sacul, ca un sac de pribeag, 
 şi seara am făcut o spărtură în perete cu mâinile, 
 mi-am luat sacul pe întuneric şi mi l-am pus pe umeri, în văzul lor. 
8 A doua zi dimineaţa, Domnul mi-a adresat acest cuvânt: 
9 „Fiul omului, casa lui Israel, acest neam de răzvrătiţi, 
 te-a întrebat: «Ce faci acolo?». 
10 Răspunde-le: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
 Această profeţie priveşte Ierusalimul 
 şi întreaga casă a lui Israel care se află în el! 
11 Eu sunt pentru voi o prevestire: 
 Ceea ce am făcut eu, vi se va face vouă: Veţi pleca în exil, în robie; 
12 şi conducătorul care este în mijlocul vostru îşi va lua sacul pe umeri 
 şi va ieşi pe întuneric; 
 i se va face o spărtură în zid ca să poată ieşi, 
 îşi va acoperi faţa să nu mai vadă ţara»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,56-57.58-59.61-62 (R.: cf. 7c) 
 
 R.:  Iartă, Doamne, 
   fărădelegea poporului tău! 
 
56 Fiii lui Israel l-au întărâtat pe Dumnezeul cel Preaînalt, 
 s-au răzvrătit împotriva lui şi n-au ţinut poruncile lui, 
57 s-au îndepărtat de el şi l-au trădat ca şi părinţii lor, 
 au tras într-o parte, ca un arc ce alunecă din mână. R... 
 
58 L-au supărat prin cultul înălţimilor, 
 cu idolii lor i-au aprins mânia. 
59 Văzând aceasta, Dumnezeu s-a indignat 
 şi l-a pedepsit cu asprime pe Israel. R... 
 
61 A lăsat ca slava lui să fie luată în robie 
 şi măreţia lui în mâinile duşmanilor. 
62 A dat pradă robiei poporul lui, 
 n-a mai ţinut seama de moştenirea lui. R... 
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 ALELUIA Ps 118,135 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină, 
     învaţă-mă legile tale. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu-ţi spun până la a şaptea oară, 
       ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,21 – 19,1 
 
 
 
  În timpul acela, 
 Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: 
21 „Doamne, de câte ori va trebui să iert 
 pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? 
 Până la a şaptea oară?”. 
22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară, 
 ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 
23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, 
 care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi. 
24 Şi începând să se socotească, 
 i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi. 
25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit 
 să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea 
 şi să plătească datoria. 
26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: 
 «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul». 
27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor 
 i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 
 
28 Când a ieşit slujitorul acela, a întâlnit pe unul, 
 care era slujitor ca şi el 
 şi care îi era dator cu o sută de dinari. 
 Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i: 
 «Plăteşte-mi datoria!». 
29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: 
 «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!». 
30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, 
 până ce va plăti datoria. 
31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate, 
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 s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor 
 toate cele petrecute. 
32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis: 
 «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 
33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă 
 de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?». 
34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor, 
 până ce va plăti toată datoria. 
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, 
 dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”. 
19,1 După ce a spus aceste cuvinte, 
 Isus a plecat din Galileea şi s-a dus în Iudeea, dincolo de Iordan. 
 

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  L-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de 
      Eufrat; 
      v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţară. 
 
 Citire din cartea lui Iosua 24,1-13 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Iosua a adunat toate triburile lui Israel la Sihem. 
 Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel 
 împreună cu căpeteniile, judecătorii şi scribii poporului, 
 şi toţi s-au prezentat în faţa lui Dumnezeu. 
2 Iosua a spus atunci întregului popor: 
 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: 
 Strămoşii voştri până la Terah, tatăl lui Abraham şi al lui Nahor, 
 locuiau dincolo de Eufrat şi slujeau dumnezeilor străini. 
3 Atunci, eu l-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de Eufrat 
 şi l-am pus să străbată întreaga ţară a Canaanului; 
 i l-am dat pe Isaac şi i-am înmulţit urmaşii. 
4 Lui Isaac i l-am dat pe Iacob şi pe Esau. 
 Lui Esau i-am dat în stăpânire ţinutul muntos Seir. 
 Iacob şi fiii săi au coborât în Egipt. 
5 În cele din urmă, i-am trimis pe Moise şi pe Aron 
 şi am lovit Egiptul prin toate minunile pe care le-am săvârşit în el 
 şi apoi v-am scos din Egipt. 
6 I-am scos din Egipt pe părinţii voştri şi voi aţi ajuns la mare. 
 Egiptenii i-au urmărit pe părinţii voştri cu carele şi cu caii 
 până la Marea Roşie. 
7 Părinţii voştri au strigat atunci la Domnul 
 şi el a aşternut o ceaţă deasă între voi şi egipteni 
 şi a întors asupra lor marea, care i-a acoperit. 
 Voi aţi văzut cu ochii voştri ce am făcut eu în Egipt; 
 apoi aţi rămas multă vreme în pustiu. 
8 V-am adus în cele din urmă în ţara amoriţilor care locuiau dincolo de  
 Iordan. 
 Ei au luptat împotriva voastră, dar eu i-am dat în mâinile voastre. 
 Voi aţi luat în stăpânire ţara lor, căci eu i-am nimicit înaintea  
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 voastră. 
9 Apoi s-a ridicat Balac, fiul lui Ţipor, regele Moabului, 
 şi a luptat împotriva lui Israel. 
 El l-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. 
10 Însă eu n-am vrut să-l ascult pe Balaam; 
 dimpotrivă, el a trebuit să vă binecuvânteze 
 şi eu v-am scăpat din mâna lui Balac. 
11 Apoi voi aţi trecut Iordanul şi aţi venit la Ierihon. 
 Locuitorii din Ierihon au luptat împotriva voastră, 
 la fel şi multe alte popoare, 
 dar eu i-am dat pe toţi în mâinile voastre. 
12 Am trimis înaintea voastră viespi mari, 
 care i-au izgonit pe cei doi regi ai amoriţilor, 
 fără să fi fost nevoie nici de sabia, nici de arcul vostru. 
13 Eu v-am dat vouă un pământ pe care nu voi l-aţi lucrat, 
 cetăţi pe care le locuiţi, dar pe care nu voi le-aţi construit, 
 vii şi livezi de măslini din care mâncaţi, 
 dar pe care nu voi le-aţi sădit”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 135,1-3.16-18.21-22 şi 24 (R.: 1) 
 
 R.:  Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
   veşnică este îndurarea lui! 
 
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, 
 veşnică este îndurarea lui! 
3 Lăudaţi pe Stăpânul stăpânitorilor, 
 veşnică este îndurarea lui! R... 
 
16 El a călăuzit pe poporul său prin pustiu, 
 veşnică este îndurarea lui! 
17 El a lovit împăraţi puternici, 
 veşnică este îndurarea lui! 
18 El a dat la moarte pe regi înfricoşători, 
 veşnică este îndurarea lui! R... 
 
21 Pentru că a dat ţara lui ca moştenire, 
 veşnică este îndurarea lui! 
22 Ca moştenire slujitorului său Israel, 
 veşnică este îndurarea lui! 
24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri, 
 veşnică este îndurarea lui! R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Frumuseţea ta este desăvârşită, datorită strălucirii cu  
      care te-am înzestrat; iar tu ai ajuns o prostituată. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  16,1-15.60.63 
 
 
1  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
2  „Fiul omului, fă cunoscute Ierusalimului fărădelegile sale, 
3 şi spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către Ierusalim: 
 Tu te-ai născut şi te tragi din ţara Canaanului: 
 tatăl tău era amorit, iar mama hitită. 
4 La naştere, în ziua în care ai venit pe lume, nu ţi s-a tăiat ombilicul, 
 n-ai fost scăldat în apă, ca să fii curat, 
 n-ai fost frecat cu sare, şi nici înfăşat în scutece. 
5 Nimeni nu s-a uitat cu bunăvoinţă la tine, 
 ca să-ţi dea, din milă, măcar una din aceste îngrijiri, 
 ci ai fost aruncat pe câmp, cu dezgust, în ziua naşterii tale. 
6 Eu am trecut pe lângă tine şi te-am văzut zbătându-te în sânge. 
 Când erai în această stare ţi-am zis: Vreau să trăieşti. 
7 Te-am făcut să creşti ca iarba câmpului. 
 Tu ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns în floarea tinereţii, 
 pieptul tău s-a dezvoltat, părul ţi-a crescut bogat. 
 Dar erai complet goală. 
8 Atunci am trecut pe lângă tine şi am văzut că ai ajuns la vârsta  
 dragostei. 
 Am întins peste tine haina mea şi ţi-am acoperit goliciunea; 
 ţi-am jurat credinţă şi am încheiat un legământ cu tine, 
 spune Domnul Dumnezeu, şi ai devenit a mea. 
9 Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine 
 şi te-am uns cu miresme, 
10 te-am îmbrăcat cu haine brodate, 
 ţi-am pus în picioare încălţăminte din piele fină, 
 te-am încins cu un brâu de in şi te-am îmbrăcat cu mătase. 
11 Te-am împodobit cu pietre scumpe, 
 ţi-am pus brăţări la mâini şi salbă la gât; 
12 ţi-am pus o verigă frumoasă în nas şi cercei la urechi, 
 iar pe cap o cunună splendidă. 
13 Erai împodobită cu aur şi argint, 
 îmbrăcată cu in scump, cu mătase şi broderii. 
 Cea mai bună făină, mierea şi untdelemnul erau hrana ta. 
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 Te-ai făcut din ce în ce mai frumoasă şi ai ajuns chiar regină. 
14 Faima ta s-a răspândit între popoare, 
 din cauza frumuseţii tale, care era desăvârşită, 
 datorită strălucirii cu care eu te-am înzestrat, spune Domnul Dumnezeu. 
15 Însă tu te-ai încrezut prea mult în frumuseţea ta 
 şi, la adăpostul faimei tale, ai ajuns o prostituată, 
 împărţind graţiile tale oricărui trecător, lăsându-te în voia orişicui. 
60 Cu toate acestea eu îmi voi aminti de legământul 
 pe care l-am încheiat cu tine în vremea tinereţii tale 
 şi voi încheia cu tine un legământ veşnic. 
63 Îţi vei aminti şi te vei ruşina 
 şi, de ruşine, nu vei mai îndrăzni să-ţi deschizi gura, 
 când îţi voi ierta tot ce ai făcut», spune Domnul Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Îmi voi aminti de legământul pe care l-am încheiat cu 

tine 
      şi tu vei fi cuprinsă de ruşine. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  16,59-63 
 
 
59  Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
  „Mă voi purta cu tine aşa cum te-ai purtat tu: 
 Tu ai dispreţuit jurământul de credinţă şi ai călcat legământul. 
60 Cu toate acestea eu îmi voi aminti de legământul 
 pe care l-am încheiat cu tine în vremea tinereţii tale 
 şi voi încheia cu tine un legământ veşnic. 
61 Tu îţi vei aminti de purtarea ta şi vei fi cuprinsă de ruşine, 
 când vei primi la tine pe surorile tale mai mari, 
 precum şi pe cele mai mici şi pe care ţi le voi da ca fiice, 
 dar nu pentru că tu ai fi respectat legământul. 
62 Voi încheia legământul meu cu tine, 
 ca tu să ştii că eu sunt Domnul. 
63 Îţi vei aminti şi te vei ruşina 
 şi, de ruşine, nu vei mai îndrăzni să-ţi deschizi gura, 
 când îţi voi ierta tot ce ai făcut», spune Domnul Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: cf. 3) 
 
 R.:  Veţi scoate apă cu bucurie 
   din izvoarele mântuirii! 
 
2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu: 
 voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, 
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea. 
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R... 
 
4bcd Şi veţi spune atunci: 
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri 
 lucrările sale. R... 
 
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R... 
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 ALELUIA 1 Tes 2,13 
  (Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, 
     căci nu este un cuvânt omenesc, 
     ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Din cauza împietririi inimii voastre 
       v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; 
       însă la început n-a fost aşa. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,3-12 
 
 
 
3  În timpul acela, 
  câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; 
 ei l-au întrebat: 
 „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?”. 
4 El le-a răspuns: 
 „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi  
 femeie 
5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 
6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. 
 Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!”. 
7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, 
 înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?”. 
8 Isus le-a răspuns: 
 „Din cauza împietririi inimii voastre 
 v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; 
 însă la început nu era aşa. 
9 Vă spun, aşadar: 
 Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, 
 pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 
10 Atunci ucenicii i-au spus: 
 „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, 
 nu face să te mai căsătoreşti”. 
11 El însă le-a răspuns: 
 „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 
12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din  
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 naştere; 
 alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; 
 alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, 
 pentru împărăţia lui Dumnezeu. 
 Cine poate înţelege, să înţeleagă!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Alegeţi astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi. 
 
 Citire din cartea lui Iosua 24,14-29 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  Iosua a adunat toate triburile lui Israel şi le-a spus: 
14 „Temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-l cu fidelitate din toată inima. 
 Înlăturaţi-i pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri 
 dincolo de Eufrat şi în Egipt; slujiţi-i Domnului! 
15 Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, 
 alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi: 
 pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat 
 sau pe zeii amoriţilor în ţara cărora locuiţi. 
 Eu şi casa mea vrem să-i slujim Domnului!”. 
16 Atunci poporul a răspuns: 
 „Mai bine moartea decât să-l părăsim pe Domnul, 
 ca să slujim altor dumnezei! 
17 Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos pe noi 
 şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei; 
 el a săvârşit mari minuni sub ochii noştri şi ne-a ocrotit 
 de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut printre popoarele, 
 prin mijlocul cărora am trecut. 
18 Domnul a alungat dinaintea noastră toate aceste popoare, 
 precum şi pe amoriţi, locuitorii acestei ţări. 
 De aceea noi vrem să-i slujim Domnului, 
 pentru că el este Dumnezeul nostru”. 
19 Atunci Iosua a spus poporului: 
 „Voi nu veţi reuşi să-i slujiţi Domnului, căci el este un Dumnezeu  
 sfânt, 
 un Dumnezeu gelos, care nu va ierta răzvrătirile şi păcatele voastre. 
20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul, ca să slujiţi dumnezeilor străini, 
 el care v-a făcut atâta bine, se va întoarce împotriva voastră, 
 vă va pedepsi şi vă va nimici”. 
21 Poporul i-a răspuns lui Iosua: „Nicidecum. Noi îi vom sluji  
 Domnului!”. 
22 Atunci Iosua a spus poporului: 
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 „Voi înşivă sunteţi martori împotriva voastră: 
 voi aţi ales să-i slujiţi Domnului!”. 
 Ei au răspuns: „Suntem martori!”. 
23 Iosua a reluat: 
 „Atunci îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini care sunt în mijlocul  
 vostru 
 şi întoarceţi-vă inima către Domnul Dumnezeul lui Israel!”. 
24 Poporul i-a răspuns lui Iosua: 
 „Domnului Dumnezeului nostru îi vom sluji şi de glasul lui vom  
 asculta!”. 
25 În acea zi, Iosua a încheiat pentru popor un legământ 
 şi acolo la Sihem i-a dat un statut şi o lege. 
26 Iosua a scris toate acestea în cartea Legii lui Dumnezeu. 
 A luat o piatră mare 
 şi a ridicat-o sub stejarul care se află în locul închinat Domnului. 
27 El a spus întregului popor: 
 „Iată, această piatră va fi martoră împotriva voastră, 
 pentru că ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; 
 va fi martoră împotriva voastră, 
 ca să nu vă lepădaţi de Dumnezeul vostru”. 
28 Apoi Iosua a dat drumul poporului şi fiecare s-a dus la tribul său. 
29 După aceasta, Iosua, fiul lui Nun, slujitorul Domnului, 
 a murit în vârstă de o sută zece ani. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
 R.:  Domnul este partea mea de moştenire! 
 
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, că tu eşti speranţa mea. 
2a Am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! 
 Numai tu eşti fericirea mea!”. 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R... 
 
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R... 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse, 
 la dreapta ta fericirea este veşnică. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Îl voi judeca pe fiecare după purtarea lui. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  18,1-10.13b.30-32 
 
 
1  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
2  „Cum de aţi ajuns că în ţara lui Israel repetaţi acest proverb: 
 «Părinţii au mâncat aguridă şi fiilor li se strepezesc dinţii?». 
3 Jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu, 
 că nu veţi mai repeta acest proverb în Israel. 
4 Iată, toţi oamenii sunt sub stăpânirea mea: 
 atât tatăl, cât şi fiul, ei îmi aparţin. 
 Cine a păcătuit acela va muri! 
5 Dacă este cineva drept, face ce este drept şi iubeşte dreptatea, 
6 nu ia parte la ospeţele idolilor pe înălţimi, 
 nu-şi înalţă ochii către idolii casei lui Israel, 
 nu necinsteşte femeia aproapelui său, 
7 nu asupreşte pe nimeni, restituie ceea ce i-a fost lăsat zălog, 
 nu înşală, împarte pâinea sa cu cel flămând şi îl îmbracă pe cel gol; 
8 nu împrumută pentru dobândă şi nu ia camătă, 
 se ţine departe de nedreptate, 
 pronunţă o judecată dreaptă între doi potrivnici, 
9 trăieşte după legile mele, 
 observă poruncile mele şi le urmează cu fidelitate: 
 acest om este drept cu adevărat şi va trăi”, spune Domnul Dumnezeu. 
10 Însă dacă acest om are un fiu violent, 
 care varsă sânge sau se face vinovat de alte păcate, 
13b acest fiu nu va trăi, va muri, 
 şi numai el va fi vinovat de propria-i moarte. 
30 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu: 
 „Vă voi judeca pe toţi, pe fiecare după purtarea lui, casa lui Israel! 
 Întoarceţi-vă la mine, 
31 îndepărtaţi-vă de păcatele voastre, 
 făuriţi-vă o inimă nouă şi un duh nou! 
 De ce vreţi să muriţi, voi cei din casa lui Israel? 
32 Nu mă bucur de moartea nimănui, spune Domnul Dumnezeu, 
 convertiţi-vă şi veţi trăi!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a) 
 
 R.:  Zideşte în mine, Doamne, 
   o inimă curată! 
 
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R... 
 
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R... 
 
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R... 
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 ALELUIA Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu-i opriţi pe copii să vină la mine; căci a celor 

care li se aseamănă este împărăţia cerurilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,13-15 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  la Isus au fost aduşi copii, 
 ca el să-şi pună mâinile asupra lor 
 şi să se roage pentru ei. 
 Însă ucenicii îi îndepărtau cu asprime. 
14 Isus le-a zis: 
 „Lăsaţi-i pe copii, nu-i opriţi să vină la mine, 
 căci a acelora care li se aseamănă este împărăţia cerurilor!”. 
15 Apoi şi-a pus mâinile asupra lor şi a plecat mai departe. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XX-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel  
      sfânt... 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  56,1.6-7 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, 
 căci mântuirea mea este aproape: 
 ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 
6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, 
 din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, 
 şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, 
 nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 
7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. 
 Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. 
 Arderile de tot şi jertfele lor 
 vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: 
 „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4) 
 
 R.:  Toate popoarele, 
   preamăriţi-l pe Domnul! 
 
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi îndrepte spre noi faţa senină; 
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta, 
 şi mântuirea ta la toate popoarele. R... 
 
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte, 
 pentru că judeci popoarele cu dreptate 
 şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R... 
 
6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule, 
 toate popoarele să-ţi mulţumească. 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească. R... 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu nu şi-a retras darurile şi chemarea 

lui, 
        date poporului israelit pentru totdeauna. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32 
 
 
13  Fraţilor, 
  vă spun vouă, care eraţi păgâni: 
 în măsura în care eu sunt apostol al păgânilor, 
 în acea măsură va fi gloria slujirii mele 
14 să-i fac geloşi pe confraţii mei iudei 
 şi să-i aduc la mântuire cel puţin pe unii dintre ei. 
15 Dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii cu Dumnezeu, 
 ce se va întâmpla atunci când vor fi reprimiţi? 
 Va fi ca o înviere a morţilor. 
29 Darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 
30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, 
 dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 
31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, 
 ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 
32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, 
 pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi. 
 

Cuvântul Domnului. 
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 ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu 
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Femeie, mare este credinţa ta! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 15,21-28 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 
22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut 
 a venit la el şi a început să strige: 
 „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! 
 Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 
23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. 
 Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: 
 „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!”. 
24 Isus a răspuns: 
 „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!”. 
25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne,  
 ajută-mă!”. 
26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 
27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, 
 dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 
28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! 
 Să ţi se împlinească dorinţa!”. 
 Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Veniţi, mâncaţi la ospăţul meu 
      şi beţi din vinul pe care l-am pregătit. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  9,1-6 
 
 
 
1  Înţelepciunea şi-a construit casa şi a sculptat cele şapte coloane. 
2  Şi-a tăiat vitele, a pregătit vinul şi a pus masa. 
3 Şi-a trimis slugile ca să-i invite pe oameni 
 din punctele cele mai înalte ale cetăţii: 
4 „Dacă nu aveţi înţelepciune, veniţi la mine!”. 
 Celor neştiutori, ea le spune: 
5 „Veniţi, mâncaţi la ospăţul meu 
 şi beţi din vinul meu pe care l-am pregătit! 
6 Lăsaţi-vă de nebunia voastră, ca să trăiţi; 
 păşiţi pe calea înţelepciunii!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a) 
 
 R.:  Gustaţi şi vedeţi 
   cât de bun este Domnul! 
 
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele, 
3 să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure! R... 
 
10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui, 
 căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. 
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, 
 dar cei ce-l caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R... 
 
12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, 
 căci vă voi învăţa frica de Domnul. 
13 Unde este omul care doreşte viaţa 
 şi vrea să aibă parte de zile fericite? R... 
 
14 Fereşte-ţi limba de răutate 
 şi buzele de orice minciună; 
15 fugi de rău şi fă binele, 
 caută pacea, urmăreşte-o neîncetat. R... 
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 LECTURA A II-A  Înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  5,15-20 
 
 
15  Fraţilor, 
  luaţi bine seama cum vă purtaţi! 
 Nu trăiţi ca nebunii, ci ca oamenii înţelepţi. 
16 Folosiţi bine timpul de faţă, căci trăim zile grele. 
17 Nu fiţi lipsiţi de judecată, ci înţelegeţi care este voinţa Domnului. 
18 Nu vă îmbătaţi, căci vinul duce la desfrânare, 
 dar lăsaţi-vă umpluţi de Duhul Sfânt. 
19 Faceţi să răsune în mijlocul vostru psalmi, imnuri şi cântece de  
 laudă; 
 cântaţi-i Domnului şi preamăriţi-l din toată inima. 
20 Totdeauna şi pentru toate mulţumiţi-i lui Dumnezeu Tatăl, 
 în numele Domnului nostru Isus Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 6,56 
  (Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
     rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Trupul meu cu adevărat este mâncare 
       şi sângele meu cu adevărat băutură. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,51-59 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii: 
51 „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. 
 Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; 
 iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viaţa lumii, este trupul meu”. 
52 Iudeii se certau zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l  
 mâncăm?”. 
53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr zic vouă: 
 dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, 
 nu veţi avea viaţă în voi. 
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică 
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 
55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat  
 băutură. 
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
 rămâne în mine şi eu rămân în el. 
57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl, 
 la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 
58 Aceasta este pâinea care se coboară din cer, 
 nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri. 
 Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. 
59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Ieremia – semn de împotrivire. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 38,4-7.9-10 
 
 
 
4  În zilele acelea, 
  căpeteniile i-au spus regelui Sedecia: 
 „Omul acesta trebuie ucis: 
 cu vorbele lui îi descurajează pe toţi luptătorii 
 care au mai rămas în această cetate şi întreaga populaţie. 
 El nu caută fericirea, ci nenorocirea poporului”. 
5 Regele Sedecia le-a răspuns: „Este deja în mâinile voastre 
 şi regele nu vă poate sta împotrivă!”. 
6 Atunci l-au luat pe Ieremia 
 şi l-au aruncat în fântâna lui Malchia, fiul regelui, 
 lăsându-l în jos cu funiile. 
 În această fântână, care se afla în curtea închisorii, nu era apă, 
 ci numai mâl, şi Ieremia s-a afundat în mâl. 
7 Curteanul etiopian Ebed-Melek i-a spus regelui: 
9 „Măria ta, domnul meu, 
 rău au făcut oamenii aceştia cu profetul Ieremia. 
 L-au aruncat în fântână şi va muri de foame!”. 
10 Atunci regele a dat această poruncă etiopianului Ebed-Melek: 
 „Ia cu tine trei oameni şi scoate-l din fântână pe profetul Ieremia, 
 până nu moare!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2.3.4.18 (R.: 14b) 
 
 R.:  Doamne Dumnezeule, 
   vino repede în ajutorul meu! 
 
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul, 
 el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. R... 
 
3 M-a scos din prăpastia morţii, 
 din noroi şi mocirlă, 
 mi-a pus picioarele pe stâncă, 
 mi-a făcut paşii siguri. R... 
 
4 Mi-a pus pe buze un cântec nou, 
 un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. 
 Văzând aceasta mulţi s-au temut 
 şi s-au încrezut în Domnul. R... 
 
18 Eu sunt sărac şi nefericit, 
 dar Dumnezeu are grijă de mine. 
 Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu: 
 Dumnezeul meu, nu zăbovi! R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Să parcurgem cu perseverenţă 
        cursa de alergare care ne stă în faţă. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,1-4 
 
 
1  Fraţilor, 
  suntem înconjuraţi de o mulţime imensă de mărturisitori ai  
 credinţei; 
 ca şi ei, să ne debarasăm de tot ceea ce ne împovărează, 
 mai întâi de păcatul care ne înlănţuie; 
 atunci vom parcurge cu perseverenţă 
 cursa de alergare care ne stă în faţă, 
2 cu ochii fixaţi asupra lui Isus, 
 care este începutul şi ţinta credinţei noastre. 
 Renunţând la bucuria care i-a fost propusă, 
 el a îndurat chinurile crucii fără a ţine seama de dezonoarea ei, 
 şi, aşezat la dreapta lui Dumnezeu, domneşte împreună cu el. 
3 Meditaţi exemplul celui care a îndurat atât de mult 
 din partea păcătoşilor, 
 şi atunci nu veţi mai fi copleşiţi de descurajare. 
4 În lupta voastră contra păcatului, 
 voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  N-am venit să aduc pace, ci dezbinare. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,49-53 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
49 „Am venit să aduc foc pe pământ 
 şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 
50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 
51 Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? 
 Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 
52 Căci de acum încolo 
 cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: 
 trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 
53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; 
 mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; 
 soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei”. 
 

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Domnul a ridicat judecători peste ei, 
      dar nici pe ei nu i-au ascultat. 
 
 Citire din cartea Judecătorilor 2,11-19 
 
 
 
11  În zilele acelea, 
  fiii lui Israel au săvârşit ceea ce este rău înaintea Domnului 
 şi s-au închinat zeilor Baal. 
12 L-au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor 
 care i-a scos din ţara Egiptului 
 şi i-au urmat pe dumnezeii popoarelor vecine. 
 S-au închinat în faţa lor şi l-au mâniat pe Domnul. 
13 L-au părăsit pe Domnul, ca să le slujească zeilor Baal şi Astarte. 
14 Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel. 
 El i-a dat în mâna jefuitorilor care i-au prădat 
 şi i-a lăsat în voia duşmanilor dimprejur, cărora nu le-au putut ţine  
 piept. 
15 În toate incursiunile lor, mâna Domnului le stătea împotrivă, 
 aşa cum le spusese şi cum le jurase. 
 I-a adus astfel într-o mare strâmtorare. 
16 Atunci Domnul a ridicat peste ei judecători, 
 ca să-i scape din mâna jefuitorilor. 
17 Însă ei n-au ascultat nici de judecătorii lor. 
 Dar s-au pângărit cu alţi dumnezei, s-au închinat în faţa lor. 
 S-au îndepărtat foarte repede de calea pe care au urmat-o părinţii  
 lor. 
 N-au urmat ascultarea faţă de poruncile Domnului. 
 
18 Când Domnul ridica un judecător peste ei, 
 Domnul era cu judecătorul 
 şi îi salva din mâna duşmanilor lor, cât timp trăia judecătorul, 
 căci Domnul se lăsa înduplecat 
 când ei gemeau sub jugul celor care îi apăsau. 
19 Dar când murea judecătorul, 
 ei se întorceau din nou la faptele lor rele 
 şi se înglodau în ele mai rău decât părinţii lor: 



Luni 

 urmau alţi dumnezei, se închinau şi se prosternau în faţa lor, 
 stăruiau în nelegiuirile lor 
 şi erau la fel de împietriţi ca şi părinţii lor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,34-35.36-37.39-40.43ab şi 44 (R.: 4a) 
 
 R.:  Adu-ţi aminte de noi, Doamne, 
   căci suntem poporul tău! 
 
34 Părinţii noştri n-au nimicit popoarele, 
 aşa cum le poruncise Domnul. 
35 Ei s-au amestecat cu neamurile 
 şi au învăţat obiceiurile lor. R... 
 
36 S-au închinat la idolii lor, 
 care au fost pentru ei o cauză de poticnire. 
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli. R... 
 
39 S-au pângărit prin faptele lor, 
 s-au întinat prin obiceiurile lor. 
40 Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său, 
 i s-a făcut silă de moştenirea sa. R... 
 
43ab De mai multe ori i-a eliberat, 
 dar ei s-au arătat împietriţi în răzvrătirea lor. 
44 Totuşi s-a uitat la strâmtorarea lor, 
 când au strigat către dânsul. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Ezechiel este pentru voi o prevestire: 
      tot ce a făcut el veţi face şi voi. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  24,15-24 
 
 
15  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
16  „Fiul omului, printr-o moarte subită îţi voi lua soţia, 
 desfătarea ochilor tăi. 
 Dar să n-o jeleşti şi să nu gemi. Să nu verşi o lacrimă. 
17 Să plângi în tăcere şi să nu ţii doliu; 
 să pui turbanul pe cap şi sandalele în picioare; 
 să nu-ţi acoperi buzele şi să nu mănânci pâine de la oameni”. 
18 Dimineaţa vorbeam încă poporului, iar seara mi-a murit soţia. 
 A doua zi dimineaţă, am făcut ceea ce mi-a poruncit. 
19 Oamenii mi-au spus: 
 „Vrei să ne explici ce faci? Ce înseamnă asta pentru noi?”. 
20 Eu le-am răspuns: „Domnul mi-a adresat acest cuvânt: 
21 «Spune casei lui Israel: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
 Voi pângări sanctuarul meu, care este mândria şi tăria voastră, 
 bucuria ochilor voştri şi dragostea inimii voastre. 
 Fiii şi fiicele voastre, care au rămas în Ierusalim, vor fi răpuşi de  
 sabie. 
22 Veţi face atunci cum am făcut eu: 
 Nu vă veţi acoperi buzele, nu veţi mânca pâine de la oameni, 
23 vă veţi pune turbanele şi vă veţi încălţa sandalele, nu veţi jeli şi nu  
 veţi plânge. 
 Dar veţi pieri din cauza păcatelor voastre şi veţi geme cu toţii. 
24 Ezechiel este pentru voi o prevestire: tot ce a făcut el veţi face şi voi. 
 Şi când se va întâmpla aceasta veţi şti că eu sunt Domnul  
 Dumnezeu»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,18-19.20.21 (R.: cf. 18a) 
 
 R.:  Iartă-ne, Dumnezeule, 
   pentru că am păcătuit! 
 
18 Ai dat uitării stânca, pe Dumnezeu, care te-a adus pe lume, 
 l-ai uitat pe Dumnezeul care te-a creat. 
19 Văzând aceasta, Domnul s-a aprins de mânie 
 împotriva fiilor şi a fiicelor sale. R... 
 
20 El a zis: „Îmi voi întoarce faţa de la ei 
 şi apoi voi vedea ce li se va întâmpla în viitor; 
 căci ei sunt un neam înrăit, 
 sunt fii lipsiţi de credinţă. R... 
 
21 Mi-au trezit gelozia, cinstind un dumnezeu care nu există, 
 mi-au aprins mânia cu idolii lor care nu sunt nimic; 
 le voi trezi gelozia printr-un popor de nimic, 
 le voi aprinde mânia prin oameni fără minte”. R... 
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 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, 
       dă săracilor şi vei avea comoară în cer. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,16-22 
 
 
 
16  În timpul acela, 
  a venit la Isus un om şi l-a întrebat: 
 „Învăţătorule, ce bine trebuie să fac, pentru ca să am viaţa veşnică?”. 
17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi ce-i bine? 
 Unul singur este bun. 
 Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 
18 „Care?”- l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. 
 Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 
19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. 
 De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
20 Tânărul i-a zis: 
 „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?”. 
21 Isus i-a răspuns: 
 „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, 
 dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, 
 apoi vino şi urmează-mă”. 
22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Ghedeon, du-te şi eliberează-l pe Israel. Eu te trimit. 
 
 Citire din cartea Judecătorilor 6,11-24a 
 
 
 
11  În zilele acelea, 
  îngerul Domnului a venit şi s-a aşezat sub stejarul din Ofra, 
 un loc care îi aparţine lui Ioas, din familia lui Abiezer. 
 Ghedeon, fiul său bătea grâul în jgheab, 
 ca să-l ascundă de jaful madianiţilor. 
12 Îngerul Domnului i-a apărut şi i-a zis: 
 „Domnul este cu tine, luptător viteaz!”. 
13 Ghedeon i-a răspuns: 
 „Să-mi fie cu iertare, Domnul meu! 
 Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate acestea? 
 Unde sunt toate faptele sale minunate 
 pe care ni le povestesc părinţii noştri? 
 Ei ne spun: Domnul ne-a scos din Egipt! 
 Dar astăzi Domnul ne-a părăsit şi ne-a dat în mâinile madianiţilor”. 
14 Atunci Domnul l-a privit pe Ghedeon şi i-a zis: 
 „Cu puterea pe care o ai în tine, 
 du-te şi eliberează-l pe Israel din mâinile madianiţilor. 
 Eu te trimit”. 
15 Ghedeon a reluat: „Să-mi fie cu iertare, Domnul meu! 
 Cum îl voi elibera pe Israel? 
 Familia mea este cea mai mică din tribul lui Manase, 
 iar eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu!”. 
16 Domnul i-a răspuns: 
 „Eu voi fi cu tine şi tu îi vei bate pe madianiţi ca pe un singur om!”. 
17 Ghedeon i-a zis: „Dacă am aflat har în ochii tăi, 
 dă-mi un semn că tu eşti cel care îmi vorbeşti. 
18 Nu pleca de aici înainte de a mă întoarce la tine! 
 Îmi voi aduce darul şi-l voi pune în faţa ta”. 
 Domnul i-a răspuns: „Voi rămâne până te vei întoarce!”. 
19 Ghedeon s-a dus, a pregătit un ied 
 şi, dintr-o măsură de făină, a făcut azime. 
 A pus carnea într-un coş şi zeama într-o oală şi le-a adus sub stejar. 
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20 Când s-a apropiat, îngerul Domnului i-a zis: 
 „Ia carnea şi azimele, 
 pune-le pe această stâncă şi toarnă zeama peste ele”. 
 Ghedeon a ascultat. 
21 Atunci îngerul Domnului a întins bastonul pe care îl ţinea în mână 
 şi a atins carnea şi azimele. 
 Din stâncă a izbucnit focul, a mistuit carnea şi azimele, 
 iar îngerul Domnului a dispărut. 
22 Atunci Ghedeon a înţeles că era îngerul Domnului şi a zis: 
 „Vai de mine, Doamne Dumnezeul meu! 
 L-am văzut pe îngerul Domnului faţă în faţă!”. 
23 Domnul i-a răspuns: 
 „Pace ţie! Nu te teme, căci nu vei muri!”. 
24a În acel loc, Ghedeon a ridicat Domnului un altar 
 şi i-a dat numele: „Domnul este pacea mea”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9) 
 
 R.:  Doamne, tu eşti izvorul păcii 
   pentru poporul tău! 
 
9 Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi, 
 celor care se întorc la el din toată inima. R... 
 
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R... 
 
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Tu eşti un om şi nu un dumnezeu, 
      tu care te crezi în inima ta că eşti un dumnezeu. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  28,1-10 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
2 „Fiul omului, spune regelui din Tir: 
 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
 Ţi s-a umflat inima de mândrie şi ai zis: 
 «Eu sunt un dumnezeu, 
 stau pe tronul lui Dumnezeu în mijlocul mărilor!» 
 Cu toate acestea tu eşti un om şi nu un dumnezeu, 
 tu care crezi în inima ta că eşti un dumnezeu. 
3 Eşti tu deci mai înţelept decât Daniel? 
 Nici o taină nu este ascunsă pentru tine? 
4 Prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai strâns o avere uriaşă, 
 ţi-ai adunat aur şi argint în visteriile tale. 
5 Prin iscusinţa ta deosebită în comerţ tu ţi-ai înmulţit averea 
 şi, datorită averii tale, ţi s-a umflat inima de mândrie! 
6 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu: 
 «Deoarece te crezi în inima ta un dumnezeu, 
7 voi face să vină asupra ta cele mai cumplite popoare barbare. 
 Ei vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni 
 şi vor profana strălucirea ta. 
8 Te vor arunca în groapă 
 şi vei muri în mijlocul mării de o moarte năprasnică. 
 
9 Vei mai îndrăzni să spui în faţa ucigaşilor: Eu sunt un dumnezeu!? 
 Sub mâna celor care te vor străpunge vei fi un om şi nu un  
 dumnezeu. 
10 Vei muri ca păgânii de mâna barbarilor. 
 Da, eu am vorbit», spune Domnul Dumnezeu!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,26-27.28a şi 30.35cd-36ab (R.: 39c) 
 
 R.:  Domnul singur 
   este stăpânul vieţii şi al morţii. 
 
26 Domnul spunea: „Vreau să-i spulber 
 şi să şterg amintirea lor dintre popoare! 
27 Dar am amânat aceasta, din cauza răutăţii duşmanului, 
 ca duşmanul să nu se mândrească 
 şi să spună: «Mâna noastră este puternică!» 
 în loc să spună: «Domnul a făcut toate acestea!»”. R... 
 
28a Poporul acesta merge spre pieire, 
 nu mai judecă, nu mai e în stare să înţeleagă: 
30 „Cum poate un singur om să fugărească o mie 
 şi doi oameni să pună pe fugă zece mii 
 fără ca Dumnezeu, Stânca lor să-i fi vândut, 
 fără ca Domnul să-i fi dat pe mâna lor!”. R... 
 
35cd Ziua nimicirii lor este aproape; 
 nenorocirea care-i aşteaptă vine repede. 
36ab Domnul va face dreptate poporului său 
 şi se va îndura de slujitorii săi. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea 

acului 
       decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,23-30 
 
 
 
23  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. 
24 V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului 
 decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 
25 Auzind aceste cuvinte, ucenicii au rămas surprinşi şi au spus: 
 „Atunci cine se mai poate mântui?”. 
26 Isus, privind la ei, le-a zis: „Pentru oameni acest lucru este imposibil, 
 dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 
27 Petru, luând cuvântul, l-a întrebat pe Isus: 
 „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, ce răsplată vom primi?”. 
28 Isus le-a răspuns: „Vă spun adevărul: Când va fi creată lumea cea  
 nouă, 
 când Fiul Omului va şedea pe tronul măririi sale, cei care m-aţi  
 urmat 
 veţi şedea şi voi, cei doisprezece, pe câte un scaun de domnie 
 şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 
29 Şi oricine va fi lăsat pentru numele meu 
 case, fraţi, surori, tată, mamă, copii sau ogoare, 
 va primi însutit şi va moşteni viaţa de veci. 
30 Atunci mulţi dintre cei care acum sunt cei dintâi vor fi cei din urmă 
 şi cei din urmă vor fi cei dintâi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Aţi cerut un rege, deşi Dumnezeu era regele vostru. 
 
 Citire din cartea Judecătorilor 9,6-15 
 
 
 
6  În zilele acelea, 
  toţi oamenii mai de seamă din Sihem 
 s-au adunat lângă piatra înălţată sub stejarul din Sihem 
 şi l-au proclamat rege pe Abimelec, fiul lui Ghedeon. 
7 Când a auzit Iotam, s-a urcat pe vârful muntelui Garizim 
 şi a strigat din răsputeri: 
 „Ascultaţi-mă, fraţilor din Sihem, ca şi Dumnezeu să vă asculte pe  
 voi! 
8 Odată copacii s-au adunat să aleagă un rege 
 şi să-l consacre prin ungere. 
 I-au spus măslinului: «Fii tu regele nostru!». 
9 Măslinul le-a răspuns: 
 «Să renunţ la uleiul meu care serveşte spre cinstea lui Dumnezeu 
 şi a oamenilor şi să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 
10 Atunci copacii i-au spus smochinului: «Vino, fii tu regele nostru!». 
11 Smochinul le-a răspuns: 
 «Să renunţ la dulceaţa şi la fructele mele gustoase, 
 ca să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 
12 Copacii i-au spus atunci viţei de vie: 
 «Vino tu şi domneşte peste noi!». 
13 Dar viţa de vie le-a răspuns: 
 «Să renunţ la vinul meu care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, 
 ca să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 
14 Atunci toţi copacii i-au spus spinului: 
 «Vino tu şi fii regele nostru!». 
15 Iar spinul le-a răspuns copacilor: 
 «Dacă într-adevăr, mă alegeţi şi mă consacraţi prin ungere 
 să fiu regele vostru, adăpostiţi-vă la umbra mea; 
 dacă nu, foc să iasă din spini 
 şi să mistuiască până şi cedrii din Liban!»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 20,2-3.4-5.6-7 (R.: 2a) 
 
 R.:  Orice putere 
   vine de la tine, Doamne! 
 
2 Doamne, împăratul se bucură de puterea ta. 
 Cum îl umple de bucurie ajutorul tău! 
3 Tu i-ai împlinit dorinţa inimii, 
 cererea rostită de buzele lui tu n-ai respins-o. R... 
 
4 L-ai întâmpinat cu binecuvântare şi fericire 
 şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur. 
5 Ţi-a cerut viaţă şi tu i-ai dat zile nenumărate, 
 viaţă fără de sfârşit. R... 
 
6 Ajutorul tău i-a adus o mare slavă, 
 tu l-ai împodobit cu măreţie şi strălucire. 
7 L-ai făcut pentru totdeauna obiectul binecuvântării tale; 
 prezenţa ta îl umple de bucurie. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Voi smulge oile mele din gura păstorilor, 
      ca ele să nu mai fie prada lor. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  34,1-11 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 
2 „Fiul omului, vorbeşte ca profet împotriva păstorilor lui Israel 
 şi spune-le acestea: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
 Vai de păstorii lui Israel, care au grijă numai de ei înşişi! 
 Oare păstorii nu trebuie să aibă grijă de oi? 
3 Voi însă vă hrăniţi cu laptele lor, vă îmbrăcaţi cu lâna lor, 
 înjunghiaţi oile cele mai grase şi turma nu o scoateţi la păscut. 
4 Nu le întăriţi pe cele slabe, nu le vindecaţi pe cele bolnave, 
 nu le pansaţi pe cele rănite, nu le căutaţi pe cele rătăcite, 
 ci vă purtaţi cu ele aspru şi fără milă. 
5 Pentru că nu au avut păstor, oile mele s-au împrăştiat 
 şi au devenit pradă pentru fiarele sălbatice. 
6 Turma mea rătăceşte în toate părţile, pe munţi şi pe dealuri, 
 oile mele s-au risipit în toată ţara; 
 nimeni nu le caută, nimeni nu are grijă de ele. 
7 De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului: 
8 Mă jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu, 
 deoarece turma mea a fost jefuită 
 şi a devenit o pradă pentru fiarele sălbatice, pentru că n-a avut  
 păstori, 
 deoarece păstorii mei nu se ocupă de turma mea, 
 ci se îngrijesc numai de ei înşişi, în loc să se îngrijească de oile mele, 
9 ei bine, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului! 
10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Voi lua măsuri împotriva  
 păstorilor: 
 le voi lua înapoi turma şi nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile 
 şi astfel nu vor mai fi păstorii mei. 
 Le voi smulge oile mele din gura lor şi ele nu vor mai fi prada lor. 
11 De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor!»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
 
 R.:  Domnul este păstorul meu, 
   nu voi duce lipsă de nimic! 
 
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R... 
 
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R... 
 
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R... 
 
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: 
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Poate vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 20,1-16a 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 
1 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit 
 care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 
2 S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. 
3 Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. 
4 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». 
5 Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, 
 apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. 
6 Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: 
 «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». 
7 Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». 
 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». 
8 Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: 
 «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, 
 începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». 
9 Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază 
 a primit fiecare câte un dinar. 
10 Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, 
 dar şi ei au primit tot câte un dinar. 
11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 
12 zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, 
 iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». 
13 Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: 
 «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. 
 Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 
14 Ia ce este al tău şi du-te. 
 Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. 
15 Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? 
 Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». 



Miercuri 
16a Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi 
 şi cei dintâi vor fi cei din urmă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Prima persoană care va ieşi pe uşa casei mele 
      o voi jertfi Domnului. 
 
 Citire din cartea Judecătorilor 11,29-39a 
 
 
 
29  În zilele acelea, 
  Duhul Domnului a venit asupra lui Iefte 
 şi acesta a străbătut ţinuturile Galaad şi Manase 
 şi de la Miţpa Galaadului a pornit împotriva amoniţilor. 
30 Atunci, Iefte a făcut Domnului această făgăduinţă: 
 „Dacă-mi vei da pe amoniţi în mâinile mele, 
 atunci prima persoană care va ieşi pe uşa casei mele în întâmpinare, 
31 când mă voi întoarce biruitor de la amoniţi, 
 îi va aparţine Domnului şi eu o voi oferi Domnului ca ardere de tot”. 
32 Iefte a trecut Iordanul ca să-i atace pe amoniţi 
 şi Domnul i-a dat în mâinile lui. 
33 I-a bătut de la Aroer până către Minit şi până la Abel-Keramim, 
 întindere pe care se aflau douăzeci de cetăţi. 
 Aceasta a fost o grea înfrângere pentru amoniţi, 
 care au trebuit să se supună israeliţilor. 
34 Când Iefte s-a întors la Miţpa, pe când se apropia de casa lui, 
 i-a ieşit în întâmpinare fiica lui, 
 cântând şi dansând în sunetul tamburinelor. 
 Ea era singurul lui copil; 
 în afară de ea nu mai avea nici fii nici fiice. 
35 Când a văzut-o, şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: 
 „Vai, fiica mea, tu m-ai zdrobit. 
 Tu aduci nenorocirea asupra mea! 
 Am vorbit necugetat în faţa Domnului şi nu-mi pot retrage  
 cuvântul”. 
36 Ea a răspuns: „Tată, dacă ţi-ai dat cuvântul în faţa Domnului, 
 fă cu mine ceea ce i-ai făgăduit, 
 de vreme ce Domnul ţi-a dat să te răzbuni pe amoniţi, duşmanii tăi”. 
37 Şi l-a rugat pe tatăl ei: „Nu-ţi cer decât un lucru: 
 Dă-mi un răgaz de două luni, 
 să mă duc în munţi şi să-mi plâng tinereţea cu prietenele mele”. 



Joi 
38 El i-a răspuns: „Du-te!” şi a lăsat-o să plece pentru două luni. 
 Ea s-a dus cu prietenele ei în munţi ca să-şi plângă tinereţea. 
39 După două luni ea s-a întors la tatăl ei 
 şi el a adus la îndeplinire făgăduinţa pe care o făcuse cu privire la ea. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,5.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a) 
 
 R.:  Iată, vin, Doamne, 
   să împlinesc voinţa ta! 
 
5 Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul, 
 care nu se alătură celor răzvrătiţi 
 şi porniţi spre minciună. R... 
 
7 Tu nu doreşti nici jertfe, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile: 
 nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R... 
 
8b În sulul cărţii este scris despre mine: 
9 trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 legea ta este în adâncul inimii mele. R... 
 
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  36,23-28 
 
 
23  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Voi face să apară sfinţenia numelui meu cel mare 
 pe care l-aţi necinstit printre popoare, 
 pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor. 
 Vor afla popoarele că eu sunt Domnul, 
 zice Domnul Dumnezeu, 
 când îmi voi arăta sfinţenia înaintea lor. 
24 Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate ţările 
 şi vă voi aduce înapoi în pământul vostru. 
25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţi. 
 Vă voi curăţi de toate întinările şi de toată idolatria voastră. 
26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; 
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră 
 şi vă voi da o inimă de carne. 
27 Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele, 
 veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică. 
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri. 
 Veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru”. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: Ez 36,25) 
 
 R.:  Spală-mă, Doamne, 
   de toate păcatele! 
 
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R... 
 
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R... 
 
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,1-14 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege 
 care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 
3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, 
 însă aceştia n-au voit să vină. 
4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: 
 «Iată, ospăţul meu este gata, taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost  
 înjunghiaţi; 
 toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 
5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, 
 s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 
6 ceilalţi au pus mâna pe servitori, i-au batjocorit şi i-au ucis. 
7 Atunci regele s-a aprins de mânie, 
 a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 
8 Apoi a spus servitorilor săi: 
 «Ospăţul de nuntă este gata, însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 
9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor 
 şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 
10 Servitorii s-au dus pe străzi 
 şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, 
 şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi. 
11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe oaspeţi, 
 a zărit un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă, 
12 şi i-a zis: 
 «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?». 
 Omul însă nu a scos nici un cuvânt. 
13 Atunci regele le-a spus servitorilor: 
 «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi aruncaţi-l afară în întuneric: 
 acolo va plânge şi va scrâşni din dinţi». 



Joi 
14 Desigur, mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Noemi împreună cu Rut moabita s-a întors la Betleem. 
 
 Citire din cartea lui Rut 1,1.3-6.14b-16.22 
 
 
1  Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în ţară. 
  Un bărbat din Betleemul lui Iuda, cu numele Elimelec, 
 a plecat împreună cu soţia sa Noemi 
 şi cu cei doi fii ai săi şi s-a stabilit în ţinutul Moabului. 
3 Elimelec, soţul lui Noemi, a murit şi ea a rămas cu cei doi fii. 
4 Aceştia şi-au luat soţii moabite: una se numea Orpa şi cealaltă Rut. 
 Şi aşa au locuit acolo vreo zece ani. 
5 Apoi au murit şi cei doi fii, Mahlon şi Chilion, 
 iar Noemi a rămas singură, fără bărbat şi fără copii. 
6 Atunci a pornit la drum cu cele două nurori, 
 ca din ţinutul Moab să se întoarcă acasă. 
 Căci auzise că Domnul s-a îndurat de poporul său şi i-a dat pâine. 
14b Pe drum, Orpa le-a părăsit. 
15 Noemi i-a zis lui Rut: „Vezi, cumnata ta s-a întors la poporul ei 
 şi la dumnezeul ei; întoarce-te şi tu înapoi, cum a făcut cumnata ta”. 
16 Rut i-a răspuns: „Nu mă sili să te părăsesc şi să mă întorc de la tine, 
 pentru că unde vei merge tu, acolo voi merge şi eu 
 şi unde vei rămâne tu, voi rămâne şi eu. 
 Poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”. 
22 Noemi s-a întors din ţinutul Moab împreună cu nora ei, Rut moabita. 
 Ele au ajuns la Betleem când s-a început secerişul orzului. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,5-6.7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a) 
 
 R.:  Sufletul meu te laudă 
   pe tine, Doamne! 
 
5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob; 
 care-şi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său. 
6 El a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele. 
 Domnul este totdeauna credincios cuvântului său. R... 
 
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R... 
 
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R... 
 
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R... 
 
 Notă: Silabele subliniate sunt accentuate. 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Oase uscate, voi face să intre în voi un duh şi veţi trăi. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  37,1-14 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  mâna Domnului s-a întins asupra mea; 
 Duhul său m-a dus şi m-a lăsat în mijlocul unei văi, plină de oase. 
2 M-a purtat printre ele în toate părţile; 
 erau nespus de multe pe tot cuprinsul văii; şi complet uscate. 
3 Apoi Domnul mi-a zis: 
 „Fiul omului, crezi că aceste oase vor putea reveni la viaţă?”. 
 Eu i-am răspuns: „Doamne Dumnezeule, tu o ştii”. 
4 Atunci mi-a spus: 
 „Rosteşte o profeţie asupra acestor oase: 
 Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului. 
5 Voi zice să intre în voi un duh şi veţi trăi. 
6 Vă voi înzestra cu nervi, vă voi acoperi cu carne; 
 vă voi îmbrăca în piele şi vă voi da suflet şi veţi trăi. 
 Atunci veţi şti că eu sunt Domnul”. 
7 Am rostit oracolul aşa cum mi s-a poruncit. 
 În timp ce profeţeam s-a auzit un zgomot, 
 apoi un zdrăngănit puternic şi oasele s-au apropiat unele de altele. 
8 Am văzut că se acopereau cu nervi, creştea carnea, 
 iar pielea le acoperea. 
 Însă nu aveau încă duh în ele. 
9 Atunci Domnul mi-a zis: 
 „Adresează un oracol Duhului; 
 profeţeşte, fiul omului, şi spune-i Duhului: 
 «Aşa spune Domnul Dumnezeu: 
 Vino, Duhule, din cele patru vânturi, 
 suflă asupra acestor morţi, pentru ca să învie!»”. 
10 Am profeţit aşa cum mi s-a poruncit şi Duhul a intrat în ele; 
 ele au revenit la viaţă şi s-au ridicat pe picioarele lor: 
 era o mulţime imensă! 
11 Apoi Domnul mi-a zis: 
 „Fiul omului, aceste oase sunt întreg poporul lui Israel, căci spun: 
 «Ni s-au uscat oasele, ni s-a spulberat speranţa, suntem pierduţi». 
12 Ei bine, adresează-le acest oracol: 



Vineri 

 «Aşa zice Domnul Dumnezeu: 
 Iată, voi deschide mormintele voastre, 
 vă voi scoate din ele, poporul meu, 
 şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. 
13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele 
 şi vă voi scoate din ele, poporul meu! 
14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi; 
 vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul. 
 Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul!»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 106,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 1) 
 
 R.:  Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, 
   veşnică este îndurarea lui! 
 
2 Aşa să spună cei răscumpăraţi de Domnul, 
 cei pe care i-a eliberat din mâna duşmanului, 
3 pe care i-a adunat din toate ţările: 
 de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi. R... 
 
4 Unii pribegeau prin pustiu, străbăteau căi neumblate 
 şi nu dădeau de nici o cetate în care să se poată stabili; 
5 sufereau de foame şi de sete; 
 viaţa se stingea în ei. R... 
 
6 În strâmtorarea lor au strigat către Domnul 
 şi el i-a scăpat de necazuri; 
7 i-a călăuzit pe drumul cel drept, 
 ca să ajungă într-o cetate în care să se poată stabili. R... 
 
8 Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui, 
 pentru minunile pe care le-a făcut în folosul oamenilor. 
9 Căci el i-a săturat pe cei flămânzi 
 şi a potolit setea celor însetaţi. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Ps 24,4a.5a 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale 
     şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
       şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,34-40 
 
 
 
34  În timpul acela, 
  fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, 
 s-au adunat laolaltă. 
35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, 
 voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 
36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?”. 
37 El i-a răspuns: 
 „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 
39 Iar a doua este asemenea acesteia: 
 să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: 
 toată Legea şi Profeţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Domnul ţi-a dăruit astăzi un apărător. 
 
 Citire din cartea lui Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17 
 
 
1  Noemi avea o rudă după bărbatul ei; 
  era un om bogat, din familia lui Elimelec, cu numele Booz. 
2 Rut moabita i-a spus lui Noemi: 
 „Aş vrea să merg pe câmp 
 ca să culeg spice în urma aceluia care îmi va permite”. 
 Noemi i-a răspuns: „Du-te, fiica mea!”. 
3 Rut a plecat deci la câmp ca să strângă spice în urma secerătorilor. 
 Din fericire a nimerit pe un ogor care îi aparţinea lui Booz, 
 din familia lui Elimelec. 
8 Booz i-a spus lui Rut: 
 „Ascultă, fiica mea, nu te duce să culegi spice pe alt ogor. 
 Nu te îndepărta de aici, dar ţine-te de servitoarele mele. 
9 Vezi la care ogor se duc să secere şi urmează-le. 
 Am interzis slugilor mele să te dojenească. 
 Dacă ţi-e sete, mergi şi bea din urcioarele lor 
 apa pe care au scos-o slugile mele!”. 
10 Atunci Rut s-a prosternat cu faţa la pământ şi i-a zis: 
 „Pentru ce eşti aşa de binevoitor cu mine, 
 că-mi porţi de grijă mie, care sunt străină?”. 
11 Booz i-a răspuns: „Mi s-a spus tot: 
 cum ţi-ai părăsit tatăl, mama şi patria ta, 
 ca să vii în mijlocul unui popor care-ţi era necunoscut”. 
4,13 Apoi Booz a ales-o pe Rut şi a luat-o de soţie. 
 Domnul a binecuvântat-o şi ea a născut un fiu. 
14 Femeile din Betleem i-au spus lui Noemi: 
 „Binecuvântat să fie Domnul care ţi-a dăruit astăzi un apărător! 
 Numele Domnului să fie preamărit în Israel! 
15 Copilul acesta va fi o mângâiere pentru tine, un sprijin la bătrâneţe, 
 căci l-a născut nora ta care te iubeşte; 
 ea preţuieşte mai mult decât şapte fii”. 
16 Noemi a luat copilul, l-a strâns la pieptul ei şi a hotărât să-l crească  
 ea. 
17 Vecinele au spus: „Lui Noemi i s-a născut un fiu”. 



Sâmbătă 

 Ea i-a dat numele de Obed. 
 Acesta a fost tatăl lui Iese, tatăl lui David. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 4) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care se teme de Domnul! 
 
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R... 
 
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare 
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi ca vlăstarele măslinului 
 împrejurul mesei tale. R... 
 
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Slava Domnului a intrat în templu. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  43,1-7a 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  îngerul Domnului m-a condus la uşa dinspre răsărit a templului 
2 şi am văzut cum slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. 
 Făcea un zgomot asemenea apelor mării, 
 iar pământul strălucea de splendoarea lui. 
3 Această viziune semăna cu aceea pe care am avut-o 
 atunci când Domnul venise să anunţe distrugerea cetăţii; 
 ea se asemăna şi cu viziunea pe care am avut-o 
 când eram pe malul râului Chebar. 
 Aşadar, am căzut cu faţa la pământ. 
4 Slava Domnului a intrat în templu pe uşa dinspre răsărit. 
5 Atunci Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. 
 Slava Domnului umplea templul. 
6 În timp ce îngerul Domnului stătea lângă mine, 
 am auzit un glas care venea din templu 
7a şi care mi-a zis: „Fiul omului, aici este locul unde se află tronul, 
 locul unde îmi pun picioarele; 
 în acest loc voi rămâne în mijlocul fiilor lui Israel, pentru totdeauna”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b) 
 
 R.:  Slava ta, Doamne, 
   să locuiască în mijlocul nostru! 
 
9ab Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R... 
 
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R... 
 
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Mt 23,9a.10b 
  (Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri; 
     şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ei spun şi nu fac. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 
2 Isus le spunea: 
 „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 
3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, 
 dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 
4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, 
 dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 
5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: 
 poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 
6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 
7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni:  
 «Rabi». 
8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», 
 căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 
9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, 
 căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 
10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, 
 căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 
12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXI-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  22,19-23 
 
 
  Aşa vorbeşte Domnul 
  împotriva lui Şebna, mai marele templului: 
19 „Te voi îndepărta din funcţie, te voi înlătura din postul tău. 
20 Şi în acea zi îl voi chema pe slujitorul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. 
21 Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu eşarfa ta 
 şi îi voi da lui funcţia ta; 
 el va fi un tată pentru locuitorii din Ierusalim şi pentru casa lui Iuda. 
22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: 
 când va deschide el nimeni nu va putea închide; 
 când va închide el, nimeni nu va putea deschide. 
23 Îl voi face stabil ca pe un stâlp pe care îl baţi într-un pământ tare. 
 El va fi ca un turn de mărire pentru casa tatălui său”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc) 
 
 R.:  Doamne, bunătatea ta este veşnică; 
   nu părăsi lucrarea mâinilor tale. 
 
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
 Îţi cânt înaintea îngerilor, 
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R... 
 
2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta, 
 căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, 
 m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R... 
 
6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi 
 şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi. 
8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică; 
 nu părăsi lucrarea mâinilor tale. R... 
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 LECTURA A II-A  Toate sunt de la Dumnezeu, 
        prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  11,33-36 
 
 
33  Cât de adâncă este bogăţia, 
 înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 
34 Hotărârile sale sunt de necuprins  
 şi căile sale sunt de nepătruns! 
 Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? 
 Cine a fost sfetnicul lui? 
35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, 
 ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 
36 Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. 
 Lui să-i fie mărire în veci! Amin! 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-23 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că este Ioan Botezătorul, 
 alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: 
 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este  
 Cristos. 
21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi 
 că trebuie să meargă la Ierusalim, 
 să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, 
 să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. 
22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: 
 „Dumnezeu să te ferească, Doamne! 
 Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!”. 



Duminică - Anul A 
23 Dar Isus întorcându-se, i-a spus lui Petru: 
 „Pleacă de la mine, Satano! 
 Tu eşti o piedică în calea mea, 
 tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, 
 ci la ceea ce vor oamenii”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Vrem să-i slujim Domnului 
      pentru că el este Dumnezeul nostru. 
 
 Citire din cartea lui Iosua 24,1-2a.15-17.18b 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Iosua a adunat toate triburile lui Israel la Sihem. 
 Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel 
 împreună cu căpeteniile, judecătorii şi scribii poporului, 
 şi toţi s-au prezentat în faţa lui Dumnezeu. 
2a Iosua a spus atunci întregului popor: 
15 „Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, 
 alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi: 
 pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat 
 sau pe zeii amoriţilor în ţara cărora locuiţi. 
 Eu şi casa mea vrem să-i slujim Domnului!”. 
16 Atunci poporul a răspuns: 
 „Mai bine moartea decât să-l părăsim pe Domnul, 
 ca să slujim altor dumnezei! 
17 Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos pe noi 
 şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei; 
 el a săvârşit mari minuni sub ochii noştri şi ne-a ocrotit 
 de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut printre popoarele, 
 prin mijlocul cărora am trecut. 
18b De aceea noi vrem să-i slujim Domnului, 
 pentru că el este Dumnezeul nostru!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R.: 9a) 
 
 R.:  Gustaţi şi vedeţi 
   cât de bun este Domnul! 
 
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele, 
3 să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure! R... 
 
16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi către cei drepţi 
 şi urechea lui ia aminte la strigătele lor. 
17 Domnul îi înfruntă pe cei răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R... 
 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtoare. 
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R... 
 
20 Multe încercări se abat peste cel drept, 
 dar Domnul îl eliberează din toate. 
21 El veghează asupra fiecăruia din oasele celui drept, 
 nici unul din ele nu va fi zdrobit. R... 
 
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, 
 iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa. 
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, 
 nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul. R... 
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 LECTURA A II-A  Acesta este un mare mister: 
        o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  5,21-32 
 
 
21  Fraţilor, 
  din respect faţă de Cristos, fiţi supuşi unii faţă de alţii. 
22 Femeile să fie supuse bărbaţilor lor, ca Domnului, 
23 căci bărbatul este capul femeii, aşa cum Cristos este capul Bisericii, 
 trupul său, căruia el i-a adus mântuirea. 
24 Aşadar, aşa cum Biserica este supusă lui Cristos, 
 tot aşa femeile să fie supuse în toate bărbaţilor lor. 
25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum Cristos a iubit Biserica 
 şi s-a dat pe sine pentru ea; 
26 a voit să o facă sfântă, 
 curăţind-o prin baia botezului şi prin cuvântul vieţii. 
27 A voit ca Biserica să apară în faţa lui strălucitoare, fără pată, fără  
 riduri, 
 fără nici un defect; a voit ca ea să fie sfântă şi neprihănită. 
28 De aceea şi bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile ca pe propriul lor  
 trup. 
 Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi. 
29 Nimeni nu şi-a urât vreodată propriul său trup; 
 dimpotrivă, îl hrăneşte şi-i poartă de grijă. 
 Acelaşi lucru îl face Cristos pentru Biserică, 
30 pentru că noi suntem mădularele trupului său. 
31 Scriptura spune: „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama  
 sa 
 şi se va uni cu soţia sa şi amândoi vor fi un singur trup”. 
32 Acesta este un mare mister: o spun gândindu-mă la Cristos şi la  
 Biserică. 
 

Cuvântul Domnului 
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ALELUIA In 6,64b.69b 

  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; 
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  La cine vom merge, tu ai cuvintele vieţii! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,60-69 
 
 
 
60  În timpul acela, 
  mulţi dintre ucenicii lui, care-l auziseră, au spus: 
 „Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte?”. 
61 Isus ştia în sine că ucenicii murmură împotriva lui. 
 De aceea a spus: „Vă scandalizează lucrul acesta? 
62 Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai  
 înainte? 
63 Duhul este acela care dă viaţă, trupul nu ajută cu nimic. 
 Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. 
64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred”. 
 De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred 
 şi cine este acela care îl va vinde. 
65 Şi zicea: „Iată pentru ce v-am spus, că nimeni nu poate să vină la  
 mine, 
 dacă nu-i este dat de la Tatăl”. 
66 De atunci, mulţi dintre ucenicii săi s-au retras şi nu mai umblau cu el. 
67 Atunci Isus a spus celor doisprezece: „Vreţi şi voi să plecaţi?”. 
68 Simon Petru i-a răspuns: 
 „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
69 Iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Trimişii Domnului 
      vor aduna pe toţi fraţii voştri dintre toate popoarele. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  66,18-21 
 
 
18  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Vin să adun pe oamenii din orice naţiune şi de orice limbă. 
 Ei vor veni şi vor vedea slava mea: 
19 voi pune un semn în mijlocul lor. 
 Voi trimite pe unii dintre cei scăpaţi cu viaţă din poporul meu 
 la popoarele cele mai îndepărtate, către insulele din depărtare, 
 care n-au auzit vorbindu-se de mine şi n-au văzut slava mea. 
 Aceşti trimişi ai poporului meu vor vesti slava mea printre popoare 
20 şi dintre toate popoarele îi vor aduna pe toţi fraţii voştri 
 ca ofrandă pentru Domnul, 
 pe cai sau în căruţe, în lectici, pe catâri şi pe cămile. 
 Îi voi conduce până la muntele meu cel sfânt, 
 la Ierusalim, zice Domnul, 
 aşa cum fiii lui Israel îşi aduc ofranda în vase curate 
 la templul Domnului. 
21 Chiar şi dintre ei voi lua preoţi şi leviţi”, spune Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
 R.:  Mergeţi în lumea întreagă 
   şi predicaţi evanghelia! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, 
 lăudaţi-l, toate popoarele. R... 
 
2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi 
 şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A   Pe cine îl iubeşte Domnul îl pedepseşte. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,5-7.11-13 
 
 
5  Fraţilor, 
  voi aţi uitat îndemnul care v-a fost adresat ca unor fii: 
 „Fiul meu, nu dispreţui lecţiile de disciplină pe care ţi le dă Domnul, 
 şi nu te descuraja când te mustră; 
6 căci pe cine-l iubeşte Domnul îl pedepseşte, 
 şi îl bate cu varga pe fiul care îi este drag”. 
7 Ceea ce înduraţi este o lecţie. 
 Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii; 
 şi care este fiul căruia tatăl nu-i aplică pedepse? 
11 Fiecare pedeapsă, pentru moment, pare să nu aducă bucurie, ci  
 tristeţe; 
 mai târziu, cei care au trecut prin această şcoală 
 se bucură de rodul păcii şi al dreptăţii. 
12 De aceea stă scris: 
 „Întăriţi mâinile ostenite şi genunchii slăbiţi 
13 şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre, 
 pentru ca astfel, cel care şchiopătează să nu-şi scrântească piciorul, 
 ci dimpotrivă, să fie vindecat”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul, 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vor veni de la răsărit şi de la apus 
       şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,22-30 
 
 
 
22  În timpul acela, 
  în drumul său spre Ierusalim, 
 Isus trecea prin sate şi cetăţi, învăţând. 
23 Cineva l-a întrebat: „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?”. 
 Isus le-a zis: 
24 „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: 
 Mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 
25 După ce stăpânul casei se va ridica şi va încuia uşa, 
 rămaşi pe dinafară, veţi începe să bateţi la poartă spunând: 
 «Doamne deschide-ne», 
 el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 
26 Atunci veţi începe să spuneţi: 
 «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, 
 iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 
27 Însă el vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; 
 plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi nelegiuirea». 
28 Acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi 
 când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac şi pe Iacob 
 şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu, 
 iar voi vă veţi vedea aruncaţi afară. 
29 Atunci vor veni de la răsărit şi de la apus, 
 de la miazănoapte şi de la miazăzi 
 şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 
30 Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei dintâi 
 şi dintre cei dintâi care vor fi cei din urmă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, 
      ca să-l aşteptaţi pe Fiul său. 
 
 Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 1,1-5.8b-10 
 
 
1  Noi, Paul, Silvan şi Timotei, 
  ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, 
 care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul: 
 harul şi pacea să fie cu voi. 
2 Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, 
 ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. 
3 Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru 
 de credinţa voastră dovedită prin fapte, 
 de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală 
 şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. 
4 Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, 
 că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 
5 Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu  
 putere, 
 cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere: 
 voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru. 
8b Vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu 
 s-a răspândit pretutindeni atât de mult, 
 încât nu mai avem de adăugat nimic. 
9 Când vorbesc despre noi, 
 oamenii povestesc ce fel de primire ne-aţi făcut 
 şi cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, 
 ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat 
10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, 
 pe Isus pe care l-a înviat din morţi 
 şi care ne va elibera de mânia viitoare. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
 
 R.:  Domnul iubeşte 
   pe poporul său. 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R... 
 
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R... 
 
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului; 
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Domnul nostru Isus Cristos să fie preamărit în voi 
      şi voi în el. 
 
 Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 1,1-5.11b-12 
 
 
1  Noi, Paul, Silvan şi Timotei, 
  ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, 
 care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul. 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos. 
3 Fraţilor, 
 în orice moment trebuie să-i aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru  
 voi, 
 şi pe drept cuvânt, 
 dacă ne gândim la marile progrese ale credinţei voastre 
 şi la creşterea iubirii pe care fiecare dintre voi o dovedeşte faţă de  
 ceilalţi. 
4 De aceea, noi ne putem mândri cu voi în faţa Bisericilor lui  
 Dumnezeu 
 datorită credinţei voastre statornice în toate persecuţiile 
 şi necazurile pe care le aveţi de îndurat. 
5 Ele sunt un semn al dreptei judecăţi a lui Dumnezeu; 
 astfel voi veţi deveni vrednici de împărăţia pentru care suferiţi. 
11b Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea pe care v-a  
 adresat-o; 
 prin puterea sa să vă ajute să împliniţi tot binele pe care îl doriţi 
 şi să arătaţi prin fapte credinţa voastră. 
12 Astfel Domnul nostru Isus Cristos va fi preamărit în voi 
 şi voi în el, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus 
 Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.4-5 (R.: 3) 
 
 R.:  Vestiţi tuturor popoarelor, 
   minunile Domnului! 
 
1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou! 
 Cântaţi-i Domnului toţi locuitorii pământului! 
2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R... 
 
2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. 
3 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R... 
 
4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda, 
 mai de temut decât toţi zeii. 
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli, 
 Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R... 



Luni 

 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vai vouă, călăuze oarbe! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,13-22 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 
13 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia cerurilor; 
 nici voi nu intraţi în ea 
 şi nici pe alţii care vor să intre nu-i lăsaţi. 
14 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că mâncaţi casele văduvelor 
 şi faceţi rugăciuni îndelungi; 
 de aceea mai multă osândă veţi primi. 
15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 că înconjuraţi marea şi uscatul ca să câştigaţi un prozelit 
 şi, după ce l-aţi câştigat, faceţi din el un om destinat gheenei, 
 de două ori mai rău decât voi. 
16 Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: 
 «Dacă jură cineva pe templu, n-are nici o obligaţie, 
 dar dacă jură pe aurul templului trebuie să-şi ţină jurământul». 
17 Nebuni şi orbi! 
 Ce este mai important: 
 aurul, sau mai degrabă templul care sfinţeşte aurul? 
18 Tot aşa spuneţi: 
 «Dacă jură cineva pe altar, n-are nici o obligaţie, 
 dar dacă jură pe ofranda pusă pe altar, 
 trebuie să-şi ţină jurământul». 
19 Orbilor, ce este mai important: 
 ofranda, sau mai degrabă altarul care sfinţeşte ofranda? 
20 Cel care jură pe altar, jură pe altar şi pe tot ce se află pe altar; 
21 cel care jură pe templu, jură pe templu şi pe cel care locuieşte în el; 
22 şi cel care jură pe cer, 
 jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care stă pe tron”. 



Luni 

 
Cuvântul Domnului 

 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui  
      Dumnezeu, 
      ci şi pe noi înşine. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,1-8 
 
 
1  Fraţilor, 
  voi înşivă ştiţi bine că venirea noastră la voi n-a fost fără rod. 
2 Deşi înainte de aceasta am avut de suferit 
 şi am fost batjocoriţi în Filipi, după cum ştiţi, 
 totuşi am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie 
 pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, 
 evanghelia lui Dumnezeu. 
3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, 
 nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 
4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, 
 Dumnezeu ne-a pus la încercare, 
 astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, 
 ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 
5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, 
 Dumnezeu ne este martor; 
6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, 
 nici de la voi, nici de la alţii 
7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. 
 Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, 
 cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 
8 Având pentru voi asemenea simţăminte, 
 am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, 
 ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1b-3.4-6 (R.: cf. 1b) 
 
 R.:  Tu, Doamne, mă observi de aproape 
   şi m-ai cunoscut! 
 
1b Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R... 
 
4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, 
 tu, Doamne, îl cunoşti deja. 
5 Tu mă împresori şi din faţă, şi din spate 
 şi mâna ta stă întinsă asupra mea. 
6 Admirabilă este pentru mine înţelepciunea ta, 
 prea înaltă ca să o pot înţelege. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Fiţi statornici în păstrarea tradiţiilor pe care le-aţi 

primit. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,1-3a.14-17 
 
 
1  Fraţilor, 
  cu privire la venirea Domnului nostru Isus Cristos 
 şi unirea noastră cu el, vrem să vă cerem un lucru: 
2 dacă ni se atribuie o revelaţie, un cuvânt sau o scrisoare 
 care pretinde că ziua Domnului a sosit, 
 nu vă pierdeţi prea repede cumpătul şi nu vă înspăimântaţi. 
3a Nu vă lăsaţi duşi în eroare de nimeni, în nici un fel. 
14 Prin evanghelia noastră, 
 Dumnezeu v-a chemat să fiţi părtaşi la slava Domnului nostru Isus  
 Cristos. 
15 Astfel deci, fraţilor, 
 fiţi statornici în păstrarea tradiţiilor pe care le-aţi primit de la noi, 
 atât prin viu grai, cât şi prin scrisoarea noastră. 
16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 care ne-a iubit şi, prin harul său, 
 ne-a dat pentru totdeauna mângâiere şi speranţă neclintită, 
17 el să vă mângâie şi să vă întărească inimile, 
 ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13ab) 
 
 R.:  Domnul vine 
   să judece pământul! 
 
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”. 
 El a aşezat pământul pe temelii solide 
 ca să nu se clatine. 
 El va judeca popoarele cu dreptate. R... 
 
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R... 
 
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate, 
 va judeca popoarele în adevărul său. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: 
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Trebuie să respectaţi prescripţiile cele mai 

importante ale Legii, fără să le neglijaţi pe celelalte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,23-26 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 
23 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că daţi zeciuială din izmă, mărar şi chimion, 
 însă călcaţi prescripţiile cele mai importante din Lege: 
 dreptatea, mila şi fidelitatea. 
 Pe acestea trebuia să le practicaţi, 
 fără să le neglijaţi pe celelalte. 
24 Călăuze oarbe, voi înlăturaţi ţânţarul cu strecurătoarea, 
 dar înghiţiţi cămila! 
25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, 
 dar partea dinăuntru este plină de lăcomie şi de necurăţie. 
26 Fariseule orb, curăţă mai întâi partea dinăuntru a paharului, 
 ca să fie curată şi partea dinafară”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Am lucrat zi şi noapte şi aşa v-am predicat evanghelia. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,9-1 
 
 
9  Fraţilor, 
  vă amintiţi de munca şi osteneala noastră: 
 am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi 
 şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 
10 Voi sunteţi martori şi Dumnezeu de asemenea, 
 cât de sfântă, dreaptă şi corectă a fost comportarea noastră 
 faţă de voi, cei credincioşi. 
11 Şi ştiţi bine că noi am fost pentru fiecare dintre voi 
 ca un tată pentru copiii săi; 
12 noi v-am îndemnat şi încurajat, 
 v-am implorat să aveţi o comportare vrednică de Dumnezeu 
 care vă cheamă la împărăţia şi slava sa. 
13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. 
 Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, 
 l-aţi primit aşa cum este în realitate: 
 nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, 
 care lucrează în voi cei credincioşi. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,7-8.9-10.11-12ab (R.: 1a) 
 
 R.:  Tu eşti cu mine, Doamne, 
   oriunde m-aş afla. 
 
7 Unde aş putea merge departe de duhul tău 
 şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale? 
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo; 
 dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R... 
 
9 Dacă aş lua aripile aurorei 
 şi m-aş opri dincolo de mare, 
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce 
 şi dreapta ta m-ar cuprinde. R... 
 
11 Dacă aş spune: „Cel puţin întunericul să mă acopere 
 şi noaptea să mă înconjoare în locul luminii”, 
12ab dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine, 
 iar noaptea este luminoasă ca ziua. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 3,6-10.16-18 
 
 
6  Fraţilor, 
  în numele Domnului Isus Cristos 
 vă poruncim să evitaţi pe toţi aceia care trăiesc în trândăvie 
 şi nu urmează tradiţia pe care aţi primit-o de la noi. 
7 Voi ştiţi bine ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi exemplul. 
8 Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am  
 mâncat-o, 
 n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. 
 Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, 
 ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. 
9 Desigur, nu că nu am fi avut acest drept, 
 însă am vrut să fim pentru voi un exemplu de urmat. 
10 Şi când eram la voi v-am dat această normă: 
 cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 
16 Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască pacea oricând şi oricum. 
 Domnul să fie cu voi toţi. 
17 Urarea am scris-o eu, Paul, cu mâna mea. 
 Acesta este semnul meu în orice scrisoare; aşa scriu. 
18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.4-5 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care se teme de Domnul! 
 
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R... 
 
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos 
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Voi sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,27-32 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 
27 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că vă asemănaţi cu mormintele văruite: 
 pe dinafară par frumoase, 
 dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de putreziciune. 
28 Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi oamenilor ca fiind drepţi, 
 dar pe dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi de nelegiuire. 
29 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, 
 pentru că zidiţi mormintele profeţilor, 
 împodobiţi monumentele drepţilor 
30 şi spuneţi: 
 «Dacă am fi trăit în timpul părinţilor noştri, 
 nu ne-am fi făcut vinovaţi ca ei de vărsarea sângelui profeţilor». 
31 Astfel voi înşivă daţi mărturie împotriva voastră 
 că sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi. 
32 Aşadar, 
 voi nu faceţi altceva decât să terminaţi ce au început părinţii voştri!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Să creşteţi şi să deveniţi bogaţi în iubire unii faţă de  
      alţii şi faţă de toţi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 3,7-13 
 
 
7  Fraţilor, 
  în mijlocul tuturor necazurilor şi strâmtorărilor noastre, 
 veştile primite despre voi ne-au adus mângâiere, 
 datorită credinţei voastre. 
8 Acum ne simţim ca înviaţi, deoarece voi aţi rămas statornici în  
 Domnul. 
9 Cum am putea mulţumi îndeajuns lui Dumnezeu pentru voi? 
 Am avut parte de multă bucurie, datorită vouă, înaintea  
 Dumnezeului nostru 
10 şi noi îl rugăm fierbinte zi şi noapte, ca să ne ajute să vă vedem din  
 nou 
 şi să completăm ceea ce mai lipseşte credinţei voastre. 
11 Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Cristos 
 să ne conducă paşii până la voi. 
12 Domnul să vă ajute ca iubirea dintre voi şi faţă de toţi oamenii 
 să fie din ce în ce mai adâncă şi mai mare, 
 cum este aceea pe care noi o avem faţă de voi. 
13 Şi astfel să vă facă neclintiţi într-o sfinţenie fără pată 
 înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 pentru ziua în care Domnul nostru va veni împreună cu toţi sfinţii  
 săi. 
 Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.12-13.14 şi 17 (R.: 14) 
 
 R.:  Revarsă,Doamne, îndurarea ta asupra noastră 
   ca să ne bucurăm şi să ne veselim! 
 
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R... 
 
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi! R... 
 
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre. 
17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra  
 noastră! 
 Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! 
 Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Prin Isus aţi primit toate bogăţiile. 
 
 Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,1-9 
 
 
1  Eu, Paul, chemat după voinţa lui Dumnezeu 
  să fiu apostol al lui Isus Cristos, împreună cu fratele Sostene, 
2 mă adresez vouă care sunteţi Biserica lui Dumnezeu din Corint, 
 vouă care aţi fost sfinţiţi în Cristos Isus, 
 vouă credincioşilor, care sunteţi prin chemarea lui Dumnezeu  
 poporul sfânt, 
 împreună cu toţi aceia care, şi în alte locuri, 
 invocă numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru. 
3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
4 Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, 
 pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 
5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului 
 şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 
6 În felul acesta mărturia despre Cristos 
 a fost bine întărită în mijlocul vostru, 
7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, 
 aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 
8 El vă va întări până la sfârşit, 
 încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 
9 Credincios este Dumnezeu, 
 care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul  
 nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Te preamărim pe tine, Doamne, 
   Dumnezeul şi regele nostru! 
 
2 Te voi binecuvânta în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, 
 măreţia lui este fără margini. R... 
 
4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale 
 şi se vor istorisi minunile tale. 
5 Vor descrie slava măririi tale 
 şi vor reaminti lucrările tale minunate. R... 
 
6 Vor arăta puterea ta admirabilă 
 şi vor vorbi despre măreţia ta; 
7 îşi vor aminti de bunătatea ta nesfârşită 
 şi vor preamări dreptatea ta. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Mt 24,42a.44 

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Fiţi gata! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 24,42-51 
 
 
 
  În timpul acela, 
  vorbind ucenicilor săi despre venirea sa, Isus le-a zis: 
42 „Vegheaţi, căci nu ştiţi ziua în care va veni Domnul vostru. 
43 Gândiţi-vă la aceasta: 
 dacă stăpânul casei ar şti în care ceas din noapte vine hoţul, 
 ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 
44 Deci şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
45 Care este deci servitorul credincios şi prudent 
 pe care stăpânul casei l-a pus peste slugile sale, 
 ca să le dea hrană la timpul cuvenit? 
46 Ferice de acel servitor pe care stăpânul, sosind, îl va găsi la datorie. 
47 Vă spun adevărul: îi va încredinţa toate bunurile sale. 
48 Dar dacă acest servitor este rău şi se gândeşte în inima lui: 
 «Stăpânul meu întârzie!» 
49 şi dacă începe să-i bată pe tovarăşii săi, dacă mănâncă şi bea cu  
 beţivii, 
50 stăpânul său va veni în ziua în care nu-l aşteaptă 
 şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut; 
51 îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune laolaltă cu cei făţarnici; 
 acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Voinţa lui Dumnezeu este ca voi să trăiţi în sfinţenie. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 4,1-8 
 
 
1  Fraţilor, 
  voi aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi 
 ca să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, cum de altfel şi faceţi. 
 Dar vă rugăm şi vă îndemnăm în numele Domnului Isus 
 să faceţi noi progrese. 
2 De fapt, voi ştiţi bine ce îndrumări v-am dat din partea Domnului  
 Isus. 
3 Voinţa lui Dumnezeu este ca voi să trăiţi în sfinţenie. 
 Păziţi-vă, aşadar, de desfrânare şi vegheaţi 
4 ca fiecare dintre voi să se poarte cu trupul său cu sfinţenie şi cu  
 respect, 
5 fără să vă lăsaţi stăpâniţi de pofte ca păgânii 
 care nu-l cunosc pe Dumnezeu. 
6 În această privinţă, nimeni să nu facă ceva în dauna fraţilor săi, 
 nici să nu le facă vreo nedreptate, 
 căci Domnul pedepseşte toate acestea, 
 după cum am spus şi am confirmat deja. 
7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat ca să trăim în necurăţie, ci în  
 sfinţenie. 
8 Aşadar, cine dispreţuieşte aceste îndemnuri 
 nu dispreţuieşte pe un om, 
 ci pe însuşi Dumnezeu care vi-l dăruieşte pe Duhul său Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.5-6.10.11-12 (R.: 12a) 
 
 R.:  Voi, cei drepţi, 
   bucuraţi-vă în Domnul. 
 
1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie toate ţinuturile. 
2b Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R... 
 
5 Munţii se cutremură înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului a tot pământul. 
6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R... 
 
10 Domnul îi iubeşte pe cei ce urăsc răul, 
 el păzeşte sufletele credincioşilor săi 
 şi-i eliberează din mâna celor răi. R... 
 
11 Lumina răsare pentru cel drept 
 şi bucuria pentru cel cu inima curată. 
12 Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul 
 şi măriţi faima sfinţeniei lui. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,17-25 
 
 
17  Fraţilor, 
  Cristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia, 
 şi aceasta nu prin cuvântări înalte, 
 ceea ce ar face fără sens crucea lui Cristos. 
18 Limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; 
 dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, 
 este puterea lui Dumnezeu. 
19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor 
 şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 
20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? 
 Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? 
 Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este  
 nebunie? 
21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, 
 nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, 
 de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi 
 prin nebunia predicării evangheliei. 
22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei,  
 iar pentru păgâni nebunie; 
24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
 Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea  
 oamenilor 
 şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.10 şi 11 (R.: 5b) 
 
 R.:  Plin este pământul 
   de bunătatea Domnului! 
 
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul; 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă. 
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe; 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R... 
 
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R... 
 
10 Domnul răstoarnă planurile naţiunilor, 
 el zădărniceşte hotărârile popoarelor; 
11 dar planul Domnului rămâne în veci 
 şi gândurile inimii sale din neam în neam. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul; 
     ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,1-13 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în  
 întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne,  
 deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Voi înşivă aţi învăţat de la Dumnezeu 
      să vă iubiţi unul pe altul. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 4,9-11 
 
 
9  Fraţilor, 
  cât priveşte dragostea frăţească nu-i nevoie să vă scriu, 
 căci voi înşivă aţi învăţat de la Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii. 
10 Aceasta o şi faceţi faţă de toţi fraţii din Macedonia. 
 Dar vă îndemn, fraţilor, să faceţi şi mai mult. 
11 Străduiţi-vă din inimă să trăiţi în linişte: 
 să-şi facă fiecare datoria şi să lucraţi cu mâinile voastre, 
 aşa cum v-am poruncit. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.7-8.9 (R.: cf. 9) 
 
 R.:  Tot pământul 
   să-l laude pe Domnul! 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 ne-au venit în ajutor. R... 
 
7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea, 
 lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 
8 Toate râurile să bată din palme 
 şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R... 
 
9 El vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele fără părtinire. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,26-31 
 
 
26  Fraţilor, 
  voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: 
 printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul care judecă lumea, 
 nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. 
27 Dar Dumnezeu i-a ales pe cei nebuni în ochii lumii, 
 pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. 
 I-a ales pe cei slabi în ochii lumii, 
 pentru a da de ruşine pe cei puternici. 
28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, 
 ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, 
29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 
30 Într-adevăr, numai datorită lui voi aparţineţi lui Cristos Isus, 
 care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, 
 dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. 
31 De aceea, după cum este scris, 
 „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,12-13.18-19.20-21 (R.: 12) 
 
 R.:  Fericit este poporul 
   pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R... 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R... 
 
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
21 De aceea, de la el vine bucuria inimii noastre, 
 în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bine, servitor bun şi credincios! 
       Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
       ia parte la bucuria stăpânului tău! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,14-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus această parabolă: 
14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, 
 a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: 
 fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 
16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat 
 şi a câştigat încă cinci talanţi. 
17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 
18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ 
 şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 
19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 
20 Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; 
 iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». 
 Stăpânul i-a spus: 
21 «Bine, servitor bun şi credincios! 
 Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 
22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, 
 iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 
23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, 
 ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 
24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: 
 «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat 



Sâmbătă 

 şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 
25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; 
 iată, ai ce este al tău!». 
26 Stăpânul i-a răspuns: 
 «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat 
 şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 
27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la  
 întoarcere, 
 aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 
28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 
29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; 
 dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 
30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric; 
 acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Cuvântul Domnului îmi aduce zilnic ocară. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 20,7-9 
 
 
7  Tu m-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. 
  Ai fost mai tare ca mine şi m-ai biruit. 
 În fiecare zi sunt obiect de batjocură, toată lumea râde de mine, 
8 căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie! Asuprire!”, 
 aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce zilnic ocară şi batjocură. 
9 Îmi spuneam: „Nu mă voi mai gândi la el, 
 nici nu voi mai vorbi în numele lui!”. 
 Dar, iată, în oasele mele şi în inima mea era parcă un foc mistuitor. 
 Mă sileam să-l stăpânesc, dar nu reuşeam. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b) 
 
 R.:  Sufletul meu e însetat de tine, 
   Doamne, Dumnezeul meu! 
 
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
 pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
 Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
 ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R... 
 
3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău, 
 să văd puterea şi măreţia ta. 
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, 
 de aceea buzele mele te laudă. R... 
 
5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea 
 şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese, 
 aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R... 
 
8 Tu eşti ajutorul meu, 
 la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul 
 şi braţul tău mă ocroteşte. R... 
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 LECTURA A II-A  Oferiţi lui Dumnezeu fiinţa voastră ca o jertfă vie. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  12,1-2 
 
 
1  Fraţilor, 
  vă implor, pentru dragostea lui Dumnezeu, 
 să-i oferiţi lui trupul vostru ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui  
 Dumnezeu: 
 pentru voi aceasta este adevărata închinare. 
2 Nu vă luaţi după exemplul pe care îl dă lumea aceasta, 
 ci schimbaţi-vă şi reînnoiţi felul vostru de a gândi 
 ca să puteţi recunoaşte care este voinţa lui Dumnezeu: 
 ce-i place lui, ce este bun şi desăvârşit. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Ef 1,17-18 

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos 
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, 
     ca să putem înţelege speranţa pe care o dă chemarea lui.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă vrea cineva să vină după mine 
       să renunţe la el însuşi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,21-27 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  din acel moment, 
 Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi 
 că trebuie să meargă la Ierusalim, 
 să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, 
 să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. 
22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: 
 „Dumnezeu să te ferească, Doamne! 
 Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!”. 
23 Dar Isus întorcându-se, i-a spus lui Petru: 
 „Pleacă de la mine, Satano! 
 Tu eşti o piedică în calea mea, 
 tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, 
 ci la ceea ce vor oamenii”. 
24 Atunci Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine, 
 să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 
 
25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 
26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, 
 dacă apoi şi-ar pierde viaţa? 
 Sau cu ce preţ ar putea omul 
 să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 
27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi 
 şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui”. 
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Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Să nu adăugaţi nimic la ceea ce vă poruncesc. 
      Păziţi poruncile Domnului. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 4,1-2.6-7 
 
 
1  Moise  
  a spus poporului: 
 „Acum, Israele, ascultă poruncile şi legile, 
 pe care vi le fac cunoscute, ca să le împliniţi. 
 În felul acesta veţi trăi şi veţi intra în stăpânirea ţării, 
 pe care vi-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 
2 Să nu adăugaţi nimic la ceea ce vă poruncesc 
 şi să nu lăsaţi nimic afară, 
 ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru 
 aşa cum vi le prescriu. 
6 Să le păziţi şi să le puneţi în practică. 
 Ele vor fi înţelepciunea şi priceperea voastră în ochii tuturor  
 popoarelor; 
 când ele vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: 
 «Iată un popor mare, înţelept şi priceput!». 
7 Într-adevăr, care este acel popor mare, ai cărui dumnezei 
 să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru 
 ori de câte ori îl chemăm? 
 Sau care este acel popor mare, 
 care să aibă porunci şi legi atât de drepte, 
 cum este această Lege, 
 pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voştri?”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: 1a) 
 
 R.:  Cei cu inima curată 
   vor locui în casa Domnului. 
 
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
3ab el spune adevărul din inima sa 
 şi nu cleveteşte cu limba lui. R... 
 
3cd El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab  Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R... 
 
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R... 
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 LECTURA A II-A  Puneţi cuvântul în practică. 
 
 Citire din cartea sfântului apostol Iacob 1,17-18.21b-22.27 
 
 
17  Fraţilor  
  preaiubiţi, 
 darurile cele mai bune, cele mai desăvârşite, vin de sus, 
 coboară de la Tatăl luminilor, 
 care nu este ca aştrii, supus mişcărilor periodice sau eclipselor  
 trecătoare. 
18 El a voit să ne dea viaţa prin cuvântul adevărului, 
 ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile. 
21b Primiţi cu umilinţă cuvântul lui Dumnezeu semănat în voi, 
 care are puterea să vă mântuiască. 
22 Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi: 
 căci altfel vă înşelaţi pe voi înşivă. 
27 În faţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru, evlavia adevărată, 
 căreia nu i se poate reproşa nimic, este aceasta: 
 a-i ajuta pe orfani şi pe văduve în necazurile lor 
 şi a se păzi curat în mijlocul lumii. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, 
     ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu 
       ca să respectaţi tradiţia voastră. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  7,1-8a.14-15.21-23 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  câţiva farisei şi cărturari, veniţi de la Ierusalim, 
 s-au strâns în jurul lui Isus. 
2 Şi au văzut pe unii dintre ucenicii lui 
 că mâncau cu mâinile necurăţate, adică nespălate, 
3 căci fariseii, ca de altfel toţi iudeii, 
 îşi spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca, 
 respectând tradiţia bătrânilor. 
4 Şi atunci când se întorc de la piaţă, 
 nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă; 
 ţin o mulţime de alte practici moştenite prin tradiţie ca de pildă: 
 spălarea paharelor, a oalelor şi a celorlalte vase. 
5 Aşadar fariseii şi cărturarii l-au întrebat pe Isus: 
 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiţia bătrânilor 
 şi mănâncă cu mâinile nespălate?”. 
6 Isus le-a răspuns: 
 „A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, făţarnicilor, 
 după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, 
 dar inima lui este departe de mine. 
7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică, 
 învăţăturile lor nu sunt decât nişte prescripţii omeneşti. 
8b Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, 
 voi ţineţi tradiţia oamenilor»”. 
14 Isus a chemat mulţimea din nou la el şi a zis: 
 „Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine ce vă spun: 
15 nimic din ceea ce este în afara omului şi care pătrunde în el 
 nu-l poate întina, 
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 dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om. 
21 Ceea ce iese din om îl întinează, 
 căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele: 
 desfrânarea, furturile, crimele, 
22 adulterul, lăcomia, înşelăciunea, răutatea, 
 dezmăţul, invidia, calomnia, mândria şi nechibzuinţa. 
23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l întinează pe om”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Smereşte-te şi vei afla har înaintea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-21.30-31 
 
 
19  Fiul meu, 
  săvârşeşte faptele tale cu multă modestie 
 şi vei fi iubit mai mult decât un om de vază. 
20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult 
 şi vei afla har înaintea Domnului. 
21 Mare este puterea Domnului şi el este preamărit de cei smeriţi. 
30 Starea celui îngâmfat nu se poate îndrepta, 
 căci răutatea a prins rădăcini în inima lui. 
31 Omul cu judecată meditează spusele celor înţelepţi. 
 Dorinţa celui înţelept este să găsească urechi care să-l asculte. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: cf. 11b) 
 
 R.:  În bunătatea ta, Doamne, 
   ai grijă de cel sărman. 
 
4 Cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu, 
 tresaltă de fericire şi de veselie. 
5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui. 
 Numele său este Domnul. R... 
 
6 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, 
 acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt. 
7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, 
 el deschide prizonierilor poarta libertăţii. R... 
 
10 Ai dat moştenirii tale o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, 
 şi ai înviorat-o când era sleită de puteri. 
11 În locurile în care s-a aflat poporul tău, 
 tu i-ai purtat de grijă, Dumnezeule, tu eşti bun cu cei săraci. R... 
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 LECTURA A II-A  V-aţi apropiat de Muntele Sionului 
        şi de cetatea Dumnezeului celui viu. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,18-19.21-24a 
 
 
18  Fraţilor, 
  când v-aţi apropiat de Dumnezeu, 
 nu exista nimic material, ca la muntele Sinai: 
 nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, 
19 nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător, 
 pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă. 
21 Priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus: 
 „Sunt îngrozit şi mă cutremur”. 
22 Voi însă v-aţi apropiat de Muntele Sion 
 şi de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, 
 de miile de îngeri în mare sărbătoare 
23 şi de comunitatea primilor născuţi ale căror nume sunt scrise în ceruri; 
 v-aţi apropiat de Dumnezeu, judecătorul a toată omenirea, 
 de sufletele celor drepţi, ajunşi la desăvârşire. 
24a V-aţi apropiat de Isus, mijlocitorul noii alianţe. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, 
     căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine se înalţă va fi umilit, 
       iar cine se umileşte va fi înălţat. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,1.7-14 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, 
 într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă. 
7 Observând că invitaţii îşi alegeau locurile cele dintâi, 
 le-a spus această asemănare: 
8 „Când eşti invitat la nuntă, 
 nu te aşeza în fruntea mesei, 
 căci s-ar putea să fie invitat şi cineva mai de vază decât tine; 
9 atunci cel care v-a invitat, şi pe tine şi pe el, 
 va veni şi-ţi va spune: 
 «Lasă-l pe el în locul acesta». 
 Şi tu, ruşinat, te vei aşeza în locul cel din urmă. 
10 Dimpotrivă, când eşti invitat, aşază-te pe locul cel din urmă. 
 Atunci când va veni cel care te-a invitat, îţi va zice: 
 «Prietene, poftim mai sus!» 
 şi aceasta va fi o cinste pentru tine 
 în ochii tuturor celorlalţi oaspeţi. 
11 Căci cine se înalţă va fi umilit, 
 iar cine se umileşte va fi înălţat!”. 
12 Apoi, i-a spus celui care l-a invitat: 
 „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, 
 nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, 
 nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, 
 ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor 
 şi astfel să-ţi primeşti răsplata. 
13 Dimpotrivă, când dai un ospăţ, 
 invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. 
14 Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească 
 şi îţi vei primi răsplata la învierea celor drepţi”. 
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Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus 
      pe cei care au murit întru el. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 4,13-17 
 
 
13  Fraţilor, 
  nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au  
 murit, 
 ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 
14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, 
 tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, 
 pe cei care au adormit în el. 
15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, 
 că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, 
 nu o vom lua înaintea celor care au murit. 
16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel 
 şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, 
 însuşi Domnul se va coborî din cer. 
 Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 
17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, 
 vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, 
 ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 
 Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1 şi 3.4-5.11-12.13 (R.: 13ab) 
 
 R.:  Domnul vine 
   ca să judece pământul. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
 Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 
3 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R... 
 
4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda, 
 mai de temut decât toţi zeii. 
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli, 
 Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R... 
 
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R... 
 
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate, 
 va judeca popoarele în adevărul său. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,1-5 
 
 
1  Fraţilor, 
  când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, 
 nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 
2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, 
 şi pe acesta răstignit. 
3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, 
 ba chiar de-a dreptul tremurând. 
4 Limbajul meu şi predicarea evangheliei 
 nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; 
 dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 
5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, 
 ci puterea lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,97.98.99.100.101.102 (R.: 97a) 
 
 R.:  Cât de mult iubesc Legea ta, 
   Doamne, Dumnezeule. 
 
97 Cât de mult iubesc legea ta, 
 toată ziua mă gândesc la ea. R... 
 
98 Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei, 
 pentru că mă însoţesc întotdeauna. R... 
 
99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei, 
 deoarece cuget la legile tale. R... 
 
100 Am mai multă pricepere decât bătrânii, 
 pentru că păzesc poruncile tale. R... 
 
101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului, 
 pentru a păzi cuvântul tău. R... 
 
102 Nu mă abat de la hotărârile tale, 
 pentru că tu însuţi mă înveţi. R... 
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 ALELUIA Lc 4,18 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
     el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia)  
 
 EVANGHELIA  M-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. 
       Nici un profet nu este primit în locul său de baştină. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,16-30 
 
 
 
16  În timpul acela, 
  Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, 
 şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă 
 şi s-a sculat să citească. 
17 I s-a dat cartea profetului Isaia. 
 Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 
18 „Duhul Domnului este asupra mea; 
 el m-a sfinţit prin ungere 
19 ca să vestesc săracilor evanghelia, 
 m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, 
 să predic celor prinşi în război eliberarea 
 şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea 
 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 
20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, 
 iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 
21 Atunci a început să le spună: 
 „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum  
 s-au împlinit astăzi”. 
 
22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har,  
 care ieşeau din gura lui.  
 Ei se întrebau: „Nu este el oare fiul lui Iosif?”.  
23 Însă el le-a zis: „Desigur, îmi veţi spune zicala:  
 «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi».  
 Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum.  
 Fă la fel şi aici, în cetatea ta natală”.  
24 Apoi a adăugat: „Vă spun adevărul:  
 nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină.  
25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel,  
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 când s-a închis cerul trei ani şi şase luni,  
 încât a venit o foamete mare peste toată ţara,  
26 dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie;  
 în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului.  
27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea profetului Elizeu,  
 dar nici unul nu a fost curăţit;  
 în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”.  
28 Când au auzit aceste lucruri,  
 toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.  
29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate  
 şi l-au dus la un povârniş al colinei pe care era clădită cetatea lor,  
 ca să-l arunce în prăpastie.  
30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Cristos a murit pentru noi, 
      ca noi să fim vii împreună cu el. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 5,1-6.9-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  cu privire la timpul şi ceasul hotărât pentru venirea Domnului 
 nu-i nevoie să vă scriu, 
2 pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine 
 că ziua Domnului va veni ca un hoţ, în puterea nopţii, 
3 când oamenii vor zice: „Câtă pace, câtă linişte!”; 
 atunci fără de veste va veni peste ei prăpădul, 
 ca durerile naşterii peste femeia însărcinată şi nu vor avea scăpare. 
4 Dar pe voi, fraţilor, cum nu sunteţi în întuneric, 
 ziua aceea nu vă va surprinde ca un hoţ. 
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; 
 nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 
6 De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem, să fim treji. 
9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit să ne judece cu mânie, 
 ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, 
10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că suntem treji, 
 fie că dormim în mormânt, să fim vii împreună cu el. 
11 De aceea, mângâiaţi-vă şi încurajaţi-vă unii pe alţii, 
 cum de altfel şi faceţi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 13) 
 
 R.:  Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
   în împărăţia celor vii. 
 
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,  
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R... 
 
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului, 
 cercetând lăcaşul său. R... 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 

 LECTURA I  Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti 
      nu poate înţelege cele care vin de la Duhul lui  
      Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,10b-16 
 
 
10b  Fraţilor, 
  Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, 
 chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 
11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, 
 dacă nu duhul omului care este în el? 
 Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, 
 în afară de Duhul lui Dumnezeu. 
12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
 ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 
13 Despre acestea vorbim, 
 nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, 
 ci învăţate de la Duhul Sfânt, 
 explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 
14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti 
 nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; 
 pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, 
 pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 
15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, 
 iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 
16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?”. 
 Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos! 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a) 
 
 R.:  Drept este Domnul 
   în toate căile sale. 
 
8  Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R... 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R... 
 
13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele 
 şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină 
 şi îi ridică pe cei căzuţi. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi 
     şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,31-37 
 
 
 
31  În timpul acela, 
  Isus a coborât la Cafarnaum, o cetate din Galileea, 
 şi îi învăţa pe oameni într-o zi de sâmbătă. 
32 Ei erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că vorbea cu autoritate. 
33 În sinagogă se afla un om stăpânit de un duh necurat, 
 care a început să strige cu glas puternic: 
34 „Ajunge, ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? 
 Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!”. 
35 Isus i-a poruncit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!”. 
 Atunci diavolul l-a aruncat la pământ în mijlocul sinagogii 
 şi a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău. 
36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: 
 „Ce înseamnă acest fel de a vorbi? 
 Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate 
 şi ele pleacă!”. 
37 Şi i s-a dus vestea în toate împrejurimile. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Cuvântul adevărului aduce roade în lumea întreagă; 
      aceleaşi roade le aduce şi la voi. 
 
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Coloseni  1,1-8 
 
 
1  Eu, Paul, din voinţa lui Dumnezeu apostol al lui Cristos Isus, 
  împreună cu Timotei, fratele nostru, 
2 mă adresez vouă, fraţilor sfinţi din Colose, care credeţi în Cristos: 
 Dumnezeu Tatăl nostru să vă dăruiască harul şi pacea sa. 
3 Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu, 
 Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
 ori de câte ori ne rugăm pentru voi. 
4 Căci am auzit despre credinţa voastră în Cristos Isus 
 şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 
5 însufleţiţi de speranţa în ceea ce vă aşteaptă în cer. 
 Despre această speranţă voi aţi auzit deja 
 atunci când vi s-a vestit cuvântul adevărat al evangheliei, 
6 care a ajuns la voi. 
 Acest cuvânt aduce roade şi sporeşte în lumea întreagă; 
 acelaşi lucru se petrece şi la voi din ziua în care aţi auzit 
 chemarea harului lui Dumnezeu şi l-aţi recunoscut cu adevărat. 
7 Aceasta este învăţătura pe care aţi primit-o de la Epafra, 
 tovarăşul nostru de muncă preaiubit, 
 care este pentru voi un slujitor credincios al lui Cristos 
8 şi care ne-a vorbit despre iubirea pe care o aveţi prin Duhul Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 51,10.11 (R.: cf. 10b) 
 
 R.:  Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu 
   întotdeauna. 
 
10 Eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, 
 mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. R... 
 
11 Îţi aduc mulţumiri neîncetat pentru tot ce ai făcut 
 şi în faţa credincioşilor tăi preamăresc numele tău, 
 pentru că tu eşti bun. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, 
      iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu şi edificiul lui  
      Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 3,1-9 
 
 
1  Fraţilor, 
  când m-am adresat vouă, 
 n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti, 
 ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni trupeşti, 
 ca unor prunci în Cristos. 
2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, 
 căci nu le puteaţi mânca şi nici acum nu puteţi, 
3 pentru că tot trupeşti sunteţi. 
 Câtă vreme este între voi invidie şi ceartă, 
 nu sunteţi voi oare oamenii trupului şi nu trăiţi voi ca cei de rând? 
4 Când unul dintre voi zice: 
 „Eu sunt al lui Paul” şi altul: 
 „Eu sunt al lui Apolo” 
 nu vă comportaţi voi ca nişte oameni slabi? 
5 De fapt, cine este Apolo? 
 Şi cine este Paul? 
 Ei sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, 
 prin care aţi fost aduşi la credinţă şi care au muncit, 
 fiecare după darurile pe care le-a primit de la Domnul: 
6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 
7 Astfel nici cel care sădeşte nu e ceva, nici cel care udă, 
 ci numai Dumnezeu, care face să crească. 
8 Cel care sădeşte şi cel care udă sunt deopotrivă 
 şi fiecare îşi va primi răsplata după osteneala pe care şi-a dat-o. 
9 Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, 
 iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu şi edificiul lui Dumnezeu. 
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Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,12-13.14-15.20-21 (R.: cf. 12b) 
 
 R.:  Fericit este poporul 
   pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire. 
 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R... 
 
14 El priveşte din lăcaşul său 
 şi-i observă pe toţi locuitorii pământului. 
15 Cel care a format inimile lor 
 le cunoaşte toate faptele. R... 
 
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
21 De aceea, de la el vine bucuria inimii noastre, 
 în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Lc 4,18-19 
  (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; 
     să predic celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi ca să predic, 
       căci pentru aceasta am fost trimis. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,38-44 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  Isus, după ce a ieşit din sinagoga din Cafarnaum, 
 a intrat în casa lui Simon. 
 Soacra lui Simon avea febră mare şi l-au rugat s-o vindece. 
39 El s-a aplecat spre ea, a poruncit febrei şi febra a lăsat-o, 
 iar ea s-a sculat de îndată şi a început să le slujească. 
40 La asfinţitul soarelui, 
 toţi cei care aveau bolnavi cu fel de fel de suferinţe i-au adus la el. 
 Iar Isus, punându-şi mâinile peste fiecare din ei, îi vindeca. 
41 Duhurile rele ieşeau din mulţi dintre ei, strigând: 
 „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”. 
 Dar el le dojenea şi nu le lăsa să vorbească, pentru că ştiau că el este  
 Cristos. 
42 Când s-a făcut ziuă, Isus a ieşit din cetate şi s-a dus într-un loc pustiu. 
 Dar mulţimile au început să-l caute 
 şi, când l-au găsit, au voit să-l reţină ca să nu plece de la ei. 
43 Dar el le-a zis: „Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi 
 ca să duc vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu, 
 căci pentru aceasta am fost trimis”. 
44 Şi mergea predicând în sinagogile din Iudeea. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  El ne-a eliberat de puterea întunericului 
      şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,9-14 
 
 
9  Fraţilor, 
  din ziua în care am aflat despre iubirea voastră în Cristos, 
 nu încetăm să ne rugăm pentru voi 
 şi să cerem ca el să vă copleşească cu deplina cunoaştere a voinţei  
 sale, 
 în toată înţelepciunea şi înţelegerea duhovnicească. 
10 Astfel purtarea voastră va fi vrednică de Domnul 
 şi-i veţi fi plăcuţi lui în toate. 
 În tot ce veţi face bun veţi aduce roade 
 şi veţi înainta în adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu. 
11 Veţi fi puternic întăriţi prin forţa măririi sale, 
 care vă va da răbdare şi statornicie în toate. 
12 Să aducem cu bucurie mulţumire lui Dumnezeu Tatăl 
 care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, 
 care sunt în lumină. 
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului 
 şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit, 
14 prin care am fost răscumpăraţi, adică am primit iertarea păcatelor. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,2-3ab.3c-4.5-6 (R.: 2a) 
 
 R.:  Domnul a făcut cunoscută 
   mântuirea sa. 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului! 
 Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R... 
 
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa împreună cu toate instrumentele. 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Toate sunt ale voastre, voi sunteţi ai lui Cristos, 
      iar Cristos al lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 3,18-23 
 
 
18  Fraţilor, 
  nimeni să nu se înşele. 
 Dacă cineva se crede înţelept în această lume, 
 să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 
19 Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. 
 Scriptura zice: 
 „El îi prinde în cursă pe cei înţelepţi cu propria lor iscusinţă”; 
20 şi în alt loc: „Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, 
 ştie că ele nu sunt decât o suflare de vânt”. 
21 Nimeni să nu-şi pună gloria în oameni, căci toate vă aparţin: 
22 şi Paul, şi Apolo, şi Petru, şi lumea, 
 şi viaţa, şi moartea, şi prezentul, şi viitorul: 
 toate sunt ale voastre; 
23 voi însă sunteţi ai lui Cristos, 
 iar Cristos este al lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: 1a) 
 
 R.:  Al Domnului este pământul 
   cu tot ce este pe el! 
 
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R... 
 
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R... 
 
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Mc 4,19 

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, 
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 5,1-11 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus se afla pe malul Lacului Genezaret; 
 lumea se îmbulzea în jurul lui, 
 pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 
2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; 
 pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. 
3 Isus s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon 
 şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. 
 S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. 
4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: 
 „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”. 
5 Simon i-a răspuns: 
 „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; 
 dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”. 
6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, 
 încât li se rupeau mrejele. 
7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă 
 să vină şi să-i ajute. 
 Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile 
 până într-atât încât erau să se scufunde. 
8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: 
 „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!”. 
9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi 
 în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; 
10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. 
 Isus i-a spus lui Simon: 
 „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!”. 
11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Toate au fost create prin Cristos şi pentru Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20 
 
 
15  Cristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, 
  primul născut între toate creaturile. 
16 Căci în el au fost create toate: 
 cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute: 
 tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; 
17 toate au fost create prin el şi pentru el. 
 El este înainte de toate şi toate există prin el. 
18 El este capul trupului, adică al Bisericii; 
 el este începutul, primul născut dintre cei morţi; 
 el are întâietate în toate. 
19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile 
 să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, 
 cele din cer şi cele de pe pământ, 
 aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 2c) 
 
 R.:  Veniţi înaintea Domnului 
   cu cântece de bucurie. 
 
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R... 
 
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R... 
 
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R... 
 
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 4,1-5 
 
 
1  Fraţilor, 
  să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos 
 şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. 
2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de  
 încredere. 
3 Cât mă priveşte, 
 prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă  
 oamenii; 
 de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 
4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, 
 dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 
5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. 
 El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric 
 şi va da pe faţă gândurile inimilor. 
 Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine. 
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Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.27-28.39-40 (R.: cf. 39a) 
 
 R.:  Mântuirea celor drepţi 
   vine de la Domnul. 
 
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; 
 locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa. 
4 Caută-ţi bucuria în Domnul, 
 el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R... 
 
5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, 
 încrede-te în el şi el îşi va împlini lucrarea; 
6 el va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, 
 nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R... 
 
27 Îndepărtează-te de rău, fă binele 
 şi vei avea o casă pentru totdeauna. 
28 Căci Domnul iubeşte dreptatea 
 şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R... 
 
39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, 
 el este ocrotitorul lor în timpul încercării. 
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, 
 îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; 
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; 
       atunci, în zilele acelea, vor posti. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 5,33-39 
 
 
 
33  În timpul acela, 
  fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: 
 „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, 
 pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 
34 Isus a răspuns: 
 „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească 
 atâta vreme cât mirele este cu ei! 
35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; 
 atunci, în zilele acelea, vor posti”. 
36 Apoi le-a spus şi o asemănare: 
 „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină  
 veche, 
 căci ar strica şi haina nouă 
 şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 
37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, 
 căci vinul nou ar sparge burdufurile, 
 vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 
38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 
39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, 
 căci zice: e bun cel vechi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu v-a împăcat cu sine însuşi 
      ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi şi fără prihană. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,21-23 
 
 
21  Fraţilor, 
  voi eraţi odinioară străini de Dumnezeu, ba chiar duşmanii lui, 
 pentru că mintea voastră era îndreptată numai spre fapte rele. 
22 Dar iată că Dumnezeu v-a împăcat acum cu sine însuşi 
 prin moartea trupului de carne al lui Cristos, 
 ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi, fără prihană şi nevinovaţi. 
23 Dar trebuie ca voi să rămâneţi mai departe 
 întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă. 
 Nu vă abateţi de la speranţa pe care aţi primit-o 
 atunci când aţi ascultat evanghelia 
 predicată la toată făptura de sub cer, 
 evanghelie al cărei slujitor am devenit eu, Paul. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 53,3-4.6 şi 8 (R.: 6b) 
 
 R.:  Fii tu, Doamne, 
   ocrotitorul vieţii mele! 
 
3 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, pentru cinstea numelui tău 
 şi fă-mi dreptate prin puterea ta; 
4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, 
 ia aminte la cuvintele mele. R... 
 
6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu, 
 Domnul este ocrotitorul vieţii mele. 
8 Cu bucurie îţi voi aduce jertfă, 
 voi preamări numele tău, pentru că tu, Doamne, eşti bun. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Suferim de foame şi de sete 
      şi suntem lipsiţi de îmbrăcăminte. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 4,9-15 
 
 
9  Fraţilor, 
  s-ar părea că Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, 
 cei mai de pe urmă oameni,  
 nişte osândiţi la moarte; 
 am ajuns un spectacol pentru lume, 
 pentru îngeri şi pentru oameni. 
10 Suntem consideraţi drept nebuni pentru Cristos; 
 voi, dimpotrivă, sunteţi consideraţi înţelepţi în Cristos. 
 Noi suntem slabi, voi sunteţi tari; 
 vouă vi se dă cinste, noi suntem dispreţuiţi. 
11 Până în clipa de faţă suferim de foame şi de sete, 
 suntem lipsiţi de îmbrăcăminte, suntem bătuţi, 
 n-avem un cămin al nostru. 
12 Ne trudim muncind cu mâinile noastre. 
 Oamenii ne batjocorăsc, iar noi îi binecuvântăm; 
 ne prigonesc, iar noi răbdăm; 
13 ne calomniază, iar noi avem cuvinte de mângâiere. 
 Până în ziua de astăzi suntem – ca să spun aşa – 
 gunoiul lumii şi lepădătura tuturor. 
14 Nu vă scriu acestea ca să vă fac de ruşine, 
 ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi, 
 
15 căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători 
 care să vă conducă la Cristos, 
 totuşi nu aveţi decât un singur tată, 
 pentru că eu v-am născut la viaţa lui Cristos Isus, 
 predicându-vă evanghelia. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,17-18.19-20.21 (R.: 18a) 
 
 R.:  Domnul este alături 
   de cei care-l cheamă. 
 
17 Drept este Domnul pe toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă, 
 alături de cei care-l cheamă din toată inima. R... 
 
19 El împlineşte dorinţele celor care se tem de dânsul, 
 le ascultă rugăciunea şi îi salvează; 
20 Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc, 
 iar pe cei păcătoşi îi pedepseşte. R... 
 
21 Gura mea să vestească lauda Domnului, 
 toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt 
 în vecii vecilor. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA In 14,5 

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul; 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de  
       sâmbătă? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,1-5 
 
 
 
1  Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. 
  Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau în mâini şi le  
 mâncau. 
2 Atunci le-au zis unii dintre farisei: 
 „Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?”. 
3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David, 
 odată când era înfometat el şi însoţitorii lui? 
4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, 
 a luat pâinile care trebuiau oferite Domnului, 
 a mâncat din ele şi a dat şi însoţitorilor săi, 
 deşi numai preoţilor le era îngăduit să mănânce din ele?”. 
5 Şi a adăugat: 
 „Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXIII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 

 LECTURA I  Dacă nu-i vei atrage atenţia celui nelegiuit, 
      eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea  
      lui. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  33,7-9 
 
 
7  Aşa spune Domnul: 
  „Fiul omului, te pun supraveghetor peste israeliţi. 
 Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura mea 
 şi să-i înştiinţezi din partea mea. 
8 Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» 
 şi tu nu-i spui şi nu-i atragi atenţia, 
 ca să-l întorci de la calea lui cea rea, 
 atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutăţii lui, 
 dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui. 
9 Dimpotrivă, dacă tu îi atragi atenţia celui nelegiuit 
 să se întoarcă de la calea lui şi el nu se întoarce, 
 el va muri în răutatea lui, 
 dar tu îţi vei salva viaţa”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: cf. 8) 
 
 R.:  O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, 
   nu vă împietriţi inimile voastre. 
 
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R... 
 
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R... 
 
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în  
 pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Iubirea este împlinirea desăvârşită a Legii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  13,8-10 
 
 
8  Fraţilor, 
  să nu aveţi nici o datorie faţă de nimeni, 
 afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, 
 căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea. 
9 De fapt, ce spune Legea: 
 să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, 
 aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: 
 „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui. 
 Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,15-20 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus spunea ucenicilor săi: 
15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, 
 du-te şi mustră-l între patru ochi; 
 dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 
16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, 
 pentru ca orice hotărâre 
 să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 
17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, 
 dacă nu va asculta nici de comunitate, 
 consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 
18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri 
 şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 
19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, 
 se vor înţelege să ceară vreun lucru, 
 îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 
20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, 
 acolo sunt eu în mijlocul lor”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Se vor deschide urechile surzilor. 
      Gura celui mut va striga de bucurie. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  35,4-7a 
 
 
4  Spuneţi celor slabi de inimă: 
  „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. 
 Iată Dumnezeul vostru! 
 Va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare. 
 Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui. 
5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 
6 Atunci cel şchiop va sări precum cerbul 
 şi limba celui mut se va dezlega; 
 în pustiu vor ţâşni izvoare de apă, 
 iar în deşert vor curge pâraie. 
7a Pământul uscat se va preface în lacuri, 
 iar ţinutul ars de soare va fi bogat în izvoare de apă”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a) 
 
 R.:  Îl voi lăuda pe Domnul 
   în toate zilele vieţii mele. 
 
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R... 
 
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R... 
 
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci 
        ca să fie moştenitorii împărăţiei sale? 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-5 
 
 
1  Fraţii mei, 
  voi care aveţi credinţa în Isus Cristos, Domnul slavei, 
 să nu faceţi nici un fel de deosebire între persoane. 
2 Să ne închipuim că în adunarea voastră sosesc în acelaşi timp 
 un om îmbrăcat în haine luxoase, cu inele de aur în degete, 
 şi un om sărac cu haine ponosite. 
3 Voi v-aţi îndrepta către omul care poartă haine luxoase 
 şi i-aţi spune: 
  „Dumneata aşază-te aici, în locul acesta bun”, 
 iar săracului i-aţi zice: „Tu stai acolo în picioare!”. 
 sau: „Şezi jos la picioarele mele!”. 
4 A proceda în acest fel, 
 nu înseamnă a face deosebire între unul şi altul 
 şi a-i judeca pe alţii după principii nedrepte? 
5 Ascultaţi, fraţii mei preaiubiţi: 
 Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, 
 nu i-a îmbogăţit prin credinţă 
 şi nu i-a făcut moştenitori ai împărăţiei, 
 pe care a promis-o celor care îl iubesc? 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA Mt 4,23 

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu 
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să 

vorbească. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  7,31-37 
 
 
 
31 În timpul acela, 
  Isus a plecat din ţinutul Tirului; 
 trecând prin Sidon, s-a îndreptat spre Marea Galileii 
 şi a intrat în ţinutul Decapole. 
32 Acolo i s-a adus un surdo-mut şi l-au rugat să-şi pună mâinile peste  
 el. 
33 Isus l-a dus deoparte, departe de mulţime şi i-a pus degetele în  
 urechi; 
 apoi a luat salivă şi i-a atins limba. 
34 Ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a spus: 
 „Efeta!”, adică „Deschide-te!”. 
35 Urechile i s-au deschis; 
 îndată i s-a dezlegat şi limba şi vorbea corect. 
36 Atunci Isus le-a poruncit să nu spună aceasta nimănui. 
 Însă cu cât îi oprea, cu atât ei vorbeau şi mai mult. 
37 Uimiţi peste măsură, spuneau: 
 „Tot ce face el este minunat: 
 pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să vorbească”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Cine poate înţelege voinţa Domnului? 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  9,13-18 
 
 
13  Cine poate cunoaşte planul lui Dumnezeu, 
  sau cine poate înţelege voinţa Domnului? 
14 Gândurile muritorilor sunt şovăielnice 
 şi cugetările noastre sunt nesigure; 
15 căci trupul supus putrezirii ne îngreunează sufletul 
 şi acest lăcaş de lut ne împovărează mintea cu mii de griji. 
16 Cu greu ne dăm seama de cele ce sunt pe pământ 
 şi cu osteneală descoperim cele ce se află la un pas de noi. 
 Cine ar putea atunci să descopere cele care se află în ceruri? 
17 Şi cine ar fi cunoscut gândul tău, dacă tu nu i-ai fi dat înţelepciune 
 şi nu l-ai fi trimis de sus pe Duhul tău cel sfânt? 
18 Astfel s-au făcut drepte cărările celor de pe pământ 
 şi oamenii au învăţat ceea ce este plăcut înaintea ta 
 şi prin înţelepciunea ta au fost mântuiţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1) 
 
 R.:  Tu, Doamne, ai fost scăparea noastră 
   din neam în neam. 
 
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R... 
 
5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis, 
 sunt ca iarba trecătoare: 
6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte, 
 seara este cosită şi se usucă. R... 
 
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi! R... 
 
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre. 
17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra  
 noastră! 
 Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! 
 Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Primeşte-l pe Onesim, nu ca pe un sclav, 
        ci ca pe un frate preaiubit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 9b-10.12-17 
 
 
9b  Fiul meu preaiubit, 
  eu, Paul, care sunt un om bătrân, 
 iar acum şi întemniţat pentru Cristos Isus, 
10 îţi fac o rugăminte pentru Onesim, copilul meu, 
 pe care l-am născut în închisoare la viaţa lui Cristos. 
12 Ţi-l trimit înapoi pe el, care este o parte din fiinţa mea. 
13 L-aş fi ţinut cu plăcere la mine, ca să-mi slujească în locul tău, 
 cât timp sunt în lanţuri pentru evanghelie, 
14 dar n-am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, 
 pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 
15 Poate că el a fost despărţit de tine pentru o vreme, 
 tocmai ca să-l primeşti înapoi pentru totdeauna, 
16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât pe un sclav, 
 ca pe un frate preaiubit. 
 Pentru mine este deja un frate; cu atât mai mult va fi pentru tine: 
 şi ca om, şi în Domnul. 
17 Aşadar, dacă mă consideri pe mine de prieten, 
 primeşte-l aşa cum m-ai primi pe mine însumi. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 ALELUIA Ps 118,135 

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină, 
     învaţă-mă legile tale. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, 
       nu poate fi ucenicul meu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,25-33 
 
 
 
25  În timpul acela, 
  o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. 

El s-a întors către ei şi le-a spus: 
26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl  
 său, 
 pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale 
 şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 
27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul  
 meu. 
28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn 
 nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l  
 termine? 
29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia 
 să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 
30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, 
 dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 
31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege 
 fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, 
 să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 
32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, 
 trimite o solie pentru a cere pace. 
33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, 
 dacă nu renunţă la toate bunurile sale”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Eu am devenit slujitorul Bisericii, 
      ca să vestesc taina ascunsă de veacuri. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24 – 2,3 
 
 
24  Fraţilor, 
  mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi 
 şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos 
 pentru trupul lui, care este Biserica. 
25 Eu am devenit slujitorul acestei Biserici, 
 în virtutea misiunii încredinţate mie de Domnul, 
26 de a vesti pe deplin între voi Cuvântul lui Dumnezeu, 
 taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, 
 dar acum descoperită sfinţilor săi, 
27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut 
 cât de bogată şi minunată este această taină între popoarele păgâne: 
 Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei. 
28 Pe acest Cristos îl vestim noi, îndemnând pe orice om 
 şi instruindu-l cu toată înţelepciunea, 
 ca să-i facem pe toţi oamenii desăvârşiţi în Cristos. 
29 Iată pentru ce mă ostenesc şi lupt cu toată forţa lui Cristos, 
 a cărui putere lucrează în mine. 
2,1 Vreau, într-adevăr, să ştiţi ce luptă grea duc pentru voi, 
 precum şi pentru credincioşii din Laodiceea 
 şi pentru atâţia alţii, care nu m-au văzut niciodată în timp. 
 
2 Eu lupt pentru ca inimile să li se umple de curaj, 
 ca să fie uniţi în iubire, 
 ca să primească toată bogăţia cunoaşterii desăvârşite 
 şi să înţelegeţi pe deplin taina lui Dumnezeu. 
3 Această taină este Cristos, 
 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,6-7.9 (R.: 8a) 
 
 R.:  Mântuirea mea 
   vine de la Domnul. 
 
6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, 
 el singur este speranţa mea. 
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea, 
 turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R... 
 
9 Popor al Domnului, ai încredere în Dumnezeu în orice timp, 
 revarsă-ţi inima în faţa lui. 
 Dumnezeu este adăpostul nostru. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Îndepărtaţi drojdia cea veche; 
      iată, Cristos, mielul nostru de Paşti, a fost jertfit. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 5,1-8 
 
 
1  Fraţilor, 
  se aude din toate părţile că la voi este desfrânare, 
 şi încă o astfel de desfrânare, cum nici între păgâni nu se pomeneşte; 
 este vorba de un om care trăieşte cu femeia tatălui său. 
2 Şi cu toate acestea voi vă ţineţi mândri, în loc să vă întristaţi 
 şi să-l izgoniţi din mijlocul vostru pe cel care a săvârşit această faptă. 
3 Cât despre mine, deşi departe cu trupul, dar prezent cu duhul, 
 pe cel care a făcut una ca asta l-am şi judecat, ca şi cum aş fi fost de faţă. 
 Iată care este sentinţa: 
4 În numele Domnului nostru Isus Cristos, în cadrul unei adunări, 
 în care duhul meu va fi împreună cu voi, cu puterea Domnului nostru  
 Isus, 
5 acest om să fie dat pe mâna Satanei, spre pieirea trupului său, 
 pentru ca sufletul lui să poată fi salvat în ziua Domnului. 
6 Într-adevăr, n-aveţi cu ce vă făli. 
 Nu ştiţi că puţină drojdie dospeşte tot aluatul? 
7 Îndepărtaţi drojdia cea veche, ca să fiţi un aluat nou, 
 ca pâinea de Paşti care nu este dospită. 
 Iată, Cristos, mielul nostru de Paşti, a fost jertfit; 
8 să prăznuim deci sărbătoarea, 
 nu cu drojdia cea veche a răutăţii şi a viciului, 
 dar cu pâinea nedospită a sincerităţii şi a adevărului. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,5-6.7.12 (R.: 9a) 
 
 R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne, 
   pe calea cea dreaptă. 
 
5 Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul, 
 cel rău nu poate rămâne în preajma ta. 
6 Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R... 
 
7 Tu urăşti pe cei nelegiuiţi 
 şi nimiceşti pe cei mincinoşi. 
 Domnul urăşte pe ucigaşi 
 şi pe cei care înşală. R... 
 
12 Toţi cei care se încred în tine se vor bucura, 
 se vor veseli întotdeauna, 
 căci tu îi vei ocroti 
 pe cei care iubesc numele tău. R... 



Luni 

 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Îl pândeau pe Isus să vadă 
       dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,6-11 
 
 
 
6  Într-o zi de sâmbătă, 
  Isus a intrat în sinagogă şi învăţa. 
 Acolo era un om care avea mâna paralizată. 
7 Cărturarii şi fariseii îl pândeau pe Isus 
 să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă; 
 ar fi avut astfel un motiv să-l învinuiască. 
8 Dar el le cunoştea gândurile 
 şi i-a zis omului care avea mâna paralizată: 
 „Ridică-te şi stai în mijloc!”. 
 Omul s-a ridicat şi a stat în picioare. 
9 Isus le-a zis: „Vă întreb: 
 ce este îngăduit în zi de sâmbătă: a face bine, sau a face rău? 
 A salva o viaţă, sau a o pierde?”. 
10 Apoi, rotindu-şi privirea asupra lor, 
 i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!”. 
 Omul a făcut întocmai şi mâna i s-a vindecat. 
11 Iar fariseii şi cărturarii, ca turbaţi de furie, 
 se sfătuiau între ei ce-ar putea să facă împotriva lui Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos; 
      el ne-a iertat toate păcatele. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,6-15 
 
 
6  Fraţilor, 
  voi l-aţi primit pe Cristos Isus ca Domn, de aceea să şi trăiţi în  
 el. 
7 Fiţi înrădăcinaţi într-însul, pe el să îl aveţi ca temelie a vieţii, 
 rămâneţi neclintiţi în credinţă, conform învăţăturii care vi s-a dat; 
 aduceţi necontenit mulţumiri lui Dumnezeu. 
8 Fiţi cu băgare de seamă, 
 ca nimeni să nu vă fure minţile cu filozofia lor înşelătoare şi deşartă, 
 bazată pe tradiţii omeneşti, pe elementele naturii, şi nu pe Cristos. 
9 Căci în el, în trupul lui, locuieşte toată plinătatea dumnezeirii. 
10 Prin el voi aţi primit viaţă deplină. 
 El este Capul oricărei puteri şi stăpâniri. 
11 În el aţi primit adevărata tăiere împrejur, 
 nu una făcută de mâna omului, ci pe aceea care vine de la Cristos. 
 Cine o primeşte se leapădă de pornirile egoiste ale cărnii. 
12 Prin botez voi aţi fost înmormântaţi cu Cristos; 
 împreună cu el voi aţi şi înviat, 
 pentru că aţi crezut în puterea lui Dumnezeu, 
 care l-a înviat pe el din morţi. 
13 Voi eraţi morţi din cauza păcatelor voastre 
 şi pentru că trupul vostru nu primise tăierea împrejur. 
 Însă Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos; 
14 el ne-a iertat toate păcatele, 
 el a distrus dovada scrisă a datoriei care ne copleşea, 
 împreună cu condiţiile ei apăsătoare: 
 a anulat-o, pironind-o pe crucea lui Cristos. 
15 Astfel Dumnezeu a dezarmat puterile universului 
 şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, 
 triumfând asupra lor prin crucea lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11 (R.: cf. 9) 
 
 R.:  Domnul este bun 
   faţă de orice făptură. 
 
1 Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu, 
 şi voi binecuvânta numele tău în veci. 
2 Te voi binecuvânta în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R... 
 
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R... 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Un frate îl trage la judecată pe alt frate 
      şi încă în faţa unor judecători necredincioşi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 6,1-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  atunci când aveţi vreo neînţelegere, 
 cum îndrăzniţi să mergeţi la judecată în faţa judecătorilor păgâni, 
 în loc să vă adresaţi celor care fac parte din poporul sfânt? 
2 Nu ştiţi că cei care fac parte din poporul sfânt vor judeca lumea? 
 Şi dacă voi sunteţi cei care veţi judeca lumea, 
 să nu fiţi voi în stare a face o judecată 
 când este vorba de nişte lucruri lipsite de importanţă? 
3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngerii cei răi? 
 Cu atât mai mult lucrurile de pe acest pământ. 
4 Deci, când aveţi neînţelegeri de felul acesta, 
 pentru ce mergeţi să alegeţi ca judecători nişte oameni, 
 care n-au nici o autoritate în Biserică? 
5 Vă spun aceasta spre ruşinea voastră. 
 Oare să nu fie printre voi nici un om destul de înţelept, 
 care să fie în stare să judece pricinile dintre fraţi? 
6 Iată, un frate îl trage la judecată pe un alt frate 
 şi încă înaintea unor judecători necredincioşi. 
7 Numai faptul că aveţi procese este deja o lipsă. 
 N-ar fi mai bine să înduraţi nedreptatea? 
 N-ar fi mai bine să suportaţi paguba? 
 
8 Dimpotrivă, voi înşivă sunteţi cei care nedreptăţiţi şi păgubiţi, 
 şi încă pe fraţi. 
9 Nu ştiţi că cei care fac nedreptate 
 nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? 
 Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta. 
 Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, 
 nici cei care caută plăcerile trupului, nici homosexualii, 
10 nici hoţii, nici zgârciţii, nici beţivii, nici hulitorii, 
 nici escrocii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
11 Iar printre voi erau unii ca aceştia. 
 Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi 



Marţi 

 şi aţi devenit drepţi în numele Domnului nostru Isus Cristos 
 şi în Duhul Dumnezeului nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
 
 R.:  Domnul iubeşte 
   pe poporului său. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R... 
 
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R... 
 
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului; 
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune. 
       Apoi i-a ales pe cei doisprezece apostoli. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,12-19 
 
 
12  Isus s-a urcat pe un munte să se roage 
  şi a petrecut toată noaptea în rugăciune. 
13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii săi, 
 a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 
14 Aceştia sunt: Simon pe care l-a numit Petru, 
 Andrei, fratele lui, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 
15 Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 
16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 
17 Apoi Isus s-a coborât de pe munte, 
 împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. 
 Acolo se afla un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni, 
 veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe ţărmul mării, 
 din regiunea Tirului şi Sidonului. 
18 Toţi voiau să-l asculte şi să fie vindecaţi. 
19 Toţi încercau să-l atingă, 
 pentru că din el ieşea o putere care îi vindeca pe toţi. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Voi aţi murit împreună cu Cristos, 
      de aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, 
 râvniţi la lucrurile de sus, 
 unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 
3 Căci voi aţi murit 
 şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 
4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, 
 atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de mărire. 
5 De aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia,  
 patimile, 
 dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la idoli. 
6 Iată ce provoacă mânia lui Dumnezeu asupra celor care nu ascultă. 
7 Şi voi eraţi în numărul lor odinioară când trăiaţi în aceste păcate. 
8 Dar acum lepădaţi-vă de toate acestea, de mânie, de furie, de răutate; 
 insulte şi cuvinte murdare să nu vă mai iasă din gură. 
9 Să dispară dintre voi minciuna; 
 debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, 
10 şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, 
 cel pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său, 
 ca să-l conducă la adevărata cunoaştere. 
11 Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între circumcişi şi  
 necircumcişi, 
 nu mai sunt barbari, sălbatici, sclavi sau liberi; 
 nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.10-11.12-13ab (R.: 9) 
 
 R.:  Domnul este bun 
   faţă de orice făptură. 
 
2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, 
 măreţia lui este fără margini. R... 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. 
      Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 7,25-31 
 
 
25  Fraţilor, 
  în ceea ce priveşte celibatul nu am nici o poruncă de la  
 Domnul; 
 dau însă un sfat, 
 ca unul care, prin îndurarea Domnului sunt vrednic de crezare. 
26 Având în vedere încercările grele care ne aşteaptă, 
 gândesc că este un lucru bun ca omul să trăiască astfel. 
27 Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. 
 Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie. 
28 Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu faci nici un păcat, 
 iar dacă o tânără se căsătoreşte, nici ea nu face nici un păcat. 
 Dar cei care aleg acest fel de viaţă 
 vor întâmpina necazuri pământeşti 
 şi tocmai de acestea aş voi să vă scutesc. 
29 Aşadar, fraţilor, vă spun: timpul este scurt. 
 Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea;  
30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge,  
 cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura,  
 cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni,  
31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea,  
 căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: 11a) 
 
 R.:  Ascultă, fiică, 
   priveşte şi pleacă-ţi privirea! 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R... 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R... 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Lc 6,23ab 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă; 
     căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,20-26 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  privind spre ucenicii săi, Isus a spus: 
 „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, 
 pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 
21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi  
 sătura. 
 Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 
22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din  
 comunitatea lor, 
 când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului  
 Omului. 
23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, 
 căci răsplata voastră este mare în ceruri; 
 la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 
24 Dar vai vouă, bogaţilor, 
 pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 
25 Vai vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. 
 Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 
26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. 
 La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Să trăiţi în dragoste căci ea este legătura desăvârşirii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17 
 
 
12  Fraţilor, 
  pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, 
 să aveţi o inimă plină de încredere, de bunătate, de smerenie, 
 de blândeţe, de îndelungă răbdare. 
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii 
 şi, dacă cineva are motiv să se plângă împotriva cuiva, 
 iertaţi-vă unul pe altul. După cum v-a iertat Cristos, 
 aşa să vă iertaţi şi voi. 
14 Iar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
 căci ea este legătura desăvârşirii. 
15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, 
 la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. 
 Fiţi recunoscători. 
16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. 
 Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, 
 mulţumindu-i în psalmi, în imnuri şi în cântări duhovniceşti. 
17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, 
 toate să le faceţi în numele Domnului Isus 
 şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: 6) 
 
 R.:  Să laude pe Domnul, 
   toată făptura. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, 
 lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui. 
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, 
 lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R... 
 
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete, 
 lăudaţi-l cu chitară şi harpă. 
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, 
 lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R... 
 
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare; 
 lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa. 
6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Rănind conştiinţa slabă a fraţilor voştri, 
      voi păcătuiţi împotriva lui Cristos însuşi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 8,1b-7.10-13 
 
 
1b  Fraţilor, 
  cunoştinţa umflă de mândrie, în timp ce iubirea edifică. 
2 Dacă cineva îşi închipuie că ştie ceva, 
 încă n-a învăţat cum trebuie să cunoască. 
3 În schimb, cine-l iubeşte pe Dumnezeu, 
 acela este într-adevăr cunoscut de Dumnezeu. 
4 Aşadar, vom mânca din carnea jertfită idolilor? 
 Noi ştim că în lume nu există nici un idol 
 şi că nu este decât un singur Dumnezeu. 
5 Chiar dacă se zice că sunt aşa-numiţi dumnezei, 
 fie în cer, fie pe pământ – şi atare „dumnezei” şi „domni” sunt destui – 
6 totuşi pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu, Tatăl, 
 de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi. 
 Există un singur Domn, Isus Cristos, 
 prin care sunt toate şi prin care existăm şi noi. 
7 Dar nu toţi oamenii au această cunoaştere a lui Dumnezeu. 
 Unii, care au fost obişnuiţi până acum să creadă în idoli, 
 cred că fac un gest de idolatrie mâncând din această carne 
 şi conştiinţa lor slabă este astfel întinată. 
10 Dacă unul din aceştia te vede şezând la masă în templul unui idol, 
 pe tine care ai această cunoştinţă, nu-i aşa că el, slab de cuget cum este, 
 se va simţi îndemnat ca să mănânce din jertfele idolilor? 
11 Astfel cunoaşterea ta îl duce la pieire pe cel slab, 
 pe un frate al tău, pentru care a murit Cristos. 
12 Păcătuind în acest fel împotriva fraţilor voştri 
 şi rănindu-le conştiinţa lor slabă, 
 voi păcătuiţi împotriva lui Cristos însuşi. 
13 De aceea, dacă o mâncare îl scandalizează pe fratele meu, 
 nu voi mânca în veci carne, ca să nu-l scandalizez pe fratele meu. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.13-14ab.23-24 (R.: 24b) 
 
 R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne, 
   pe calea veşniciei. 
 
1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R... 
 
13 Pentru că tu ai format rărunchii mei, 
 m-ai ţesut în sânul mamei mele. 
14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată! 
 Lucrările tale sunt admirabile! R... 
 
23 Priveşte-mă cu luare aminte, Dumnezeule, şi vezi inima mea, 
 cercetează-mă şi cunoaşte gândurile mele. 
24 Vezi dacă nu merg pe o cale greşită 
 şi condu-mă pe calea veşniciei. R... 



Joi 

 
 ALELUIA 1In 4,12 

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi 
     şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiţi milostivi, 
       după cum Tatăl vostru din ceruri este milostiv. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,27-38 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus ucenicilor săi: 
27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: 
 iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 
28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, 
 rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 
29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; 
 dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 
30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 
31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 
32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar 

păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 
33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, 
 ce răsplată puteţi aştepta? 
 Şi păcătoşii fac acest lucru. 
34 Şi dacă daţi cu împrumut 
 numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, 
 ce răsplată puteţi aştepta? 
 Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, 
 ca să primească înapoi întocmai. 
35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, 
 fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: 
 veţi fi fiii Celui Preaînalt, 
 pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 
36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 
37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; 
 nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 
38 daţi şi vi se va da. 
 O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, 



Joi 

 veţi primi în dar. 
 Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Altădată nu ştiam decât să prigonesc, 
      dar Cristos m-a iertat. 
 
 Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,1-2.12-14 
 
 
1  Eu, Paul, care sunt apostol al lui Cristos Isus 
  din porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru 
 şi a Domnului Cristos Isus, speranţa noastră, 
2 îţi doresc ţie, Timotei, adevăratul meu copil în credinţă, 
 har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl 
 şi de la Cristos Isus Domnul nostru. 
12 Aduc mulţumiri lui Cristos Isus, Domnul nostru, 
 care m-a întărit şi m-a socotit vrednic de încredere, 
 chemându-mă în slujba lui 
13 pe mine care altădată nu ştiam decât să hulesc, 
 să prigonesc şi să batjocorăsc, dar Cristos m-a iertat, 
 pentru că o făceam din ignoranţă, fiind încă departe de credinţă. 
14 Astfel, harul Domnului a biruit împreună cu credinţa 
 şi cu iubirea care este în Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
 R.:  Tu, Doamne, 
   eşti partea mea de moştenire. 
 
1 Păzeşte-mă, Doamne, căci în tine mi-am pus speranţa mea. 
2a Am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!”. 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R... 
 
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R... 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse, 
 la dreapta ta fericirea este veşnică. 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  M-am făcut totul pentru toţi, 
      ca să mântuiesc pe cât mai mulţi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 9,16-19.22b-27 
 
 
16  Fraţilor, 
  dacă vestesc evanghelia, 
 acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă; 
 este o obligaţie care mi s-a impus. 
 Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! 
17 Desigur, dacă acest lucru l-aş face din proprie iniţiativă 
 aş primi răsplată de la Domnul. 
 Dar nu este o iniţiativă a mea, proprie, 
 ci mă achit de o obligaţie pe care mi-a încredinţat-o Domnul. 
18 Atunci care este răsplata mea? 
 Aceea de a predica evanghelia fără vreun profit material 
 şi fără a mă folosi de drepturile pe care mi le dă predicarea evangheliei. 
19 Astfel, rămânând liber faţă de toţi, m-am făcut sluga tuturor, 
 ca să pot câştiga pe cât mai mulţi. 
22b M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câştig pe cei slabi. 
 M-am făcut totul pentru toţi, 
 ca să mântuiesc cu orice preţ măcar pe unii. 
23 Toate acestea le fac pentru evanghelie, 
 ca să am parte şi eu de mântuire. 
24 Nu ştiţi voi oare că la concursurile de pe stadioane 
 toţi alergătorii iau startul, dar numai unul câştigă premiul? 
 Prin urmare, astfel să alergaţi încât să câştigaţi premiul. 
25 Toţi luptătorii care iau parte la concursuri se înfrânează în toate. 
 Şi aceasta o fac pentru a câştiga o cunună care se ofileşte; 
 noi să facem acelaşi lucru pentru o cunună care nu se ofileşte. 
26 Eu deci alerg, dar nu ca unul care nu are nici o ţintă, 
 mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în aer; 
27 dar mă port aspru cu trupul meu şi îl ţin în stăpânire, 
 ca nu cumva, după ce voi fi fost crainic pentru alţii, 
 eu însumi să fiu descalificat. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6.12 (R.: 2) 
 
 R.:  Doamne Dumnezeul nostru, 
   cât de plăcut este în casa ta! 
 
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte 
 de dorul casei Domnului, 
 inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R... 
 
4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost 
 şi rândunica un cuib pentru puii săi: 
 altarele tale, Stăpâne al universului, 
 împăratul meu şi Dumnezeul meu! R... 
 
5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, 
 pentru că te pot lăuda mereu. 
6 Fericit este omul care îşi află tăria în tine, 
 care şi-a propus să urce la templu. R... 
 
12 Domnul Dumnezeu este soare şi scut; 
 el dăruieşte iertare şi mărire; 
 nu refuză nici un bine 
 celor ce duc o viaţă fără de prihană. R... 
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 ALELUIA Iac 1,21 
  (Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi, 
     căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,39-42 
 
 
 
39  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această asemănare: 
 „Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb? 
 Nu vor cădea amândoi în groapă? 
40 Ucenicul nu este mai presus de maestrul său, 
 chiar când învaţă toate, va fi la fel ca maestrul său. 
41 Cum vezi aşchia din ochiul fratelui tău, 
 atunci când bârna din ochiul tău n-o observi? 
42 Cum poţi să-i spui fratelui tău: «Frate, stai să-ţi scot aşchia din ochi», 
 atunci când nu observi bârna din ochiul tău? 
 Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, 
 atunci vei vedea limpede 
 şi vei putea scoate aşchia din ochiul fratelui tău”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Cristos a venit în lume pentru a-i mântui pe cei  
      păcătoşi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,15-17 
 
 
15  Preaiubitule, 
  iată un cuvânt adevărat, 
 care merită să fie primit fără nici o reţinere: 
 Cristos Isus a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoşi, 
 dintre care cel dintâi sunt eu. 
16 Şi dacă Cristos Isus m-a iertat, 
 a făcut-o pentru ca eu să fiu cel dintâi 
 în care să se arate îndelunga lui răbdare 
 şi cel dintâi exemplu pentru cei care aveau să creadă în el 
 spre a dobândi viaţa veşnică. 
17 Mărire şi cinste să fie regelui veacurilor, 
 singurului, nemuritorului şi nevăzutului Dumnezeu în vecii vecilor. 
 Amin. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: 2) 
 
 R.:  Fie numele Domnului binecuvântat, 
   de acum şi până în veac! 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R... 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R... 
 
5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ? 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Noi cei mulţi formăm un singur trup, 
      pentru că noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,14-22 
 
 
14  Preaiubiţilor, 
  fugiţi de închinarea la idoli; 
15 vă vorbesc ca unor oameni cu judecată; gândiţi-vă voi înşivă: 
16 potirul aducerii de mulţumire, pe care îl binecuvântăm, 
 nu este el oare împărtăşirea cu sângele lui Cristos? 
 Şi pâinea pe care o frângem 
 nu este ea oare împărtăşirea cu trupul lui Cristos? 
17 Noi cei mulţi formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine, 
 iar noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine. 
18 Priviţi la Israelul după trup: 
 mâncând din cele jertfite pe altarul Domnului, 
 nu se unesc oare în mod tainic cu Dumnezeu? 
19 Deci, ce spun eu? Că ceea ce este jertfit pentru idol, este ceva? 
 Sau, idolul este ceva? 
20 Dimpotrivă, consider că ceea ce jertfesc păgânii, 
 jertfesc diavolilor şi nu lui Dumnezeu; 
 iar eu nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi cu diavolii. 
21 Nu puteţi să beţi în acelaşi timp din potirul Domnului şi din potirul  
 diavolilor; 
 nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor. 
22 Sau vrem să provocăm gelozia Domnului? 
 Suntem noi oare mai tari decât el? 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.17-18 (R.: 17a) 
 
 R.:  Îţi vom aduce, Doamne, 
   jertfa noastră de laudă. 
 
12 Ce-i voi da în schimb Domnului 
 pentru tot binele ce mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R... 
 
17 Tu ai sfărâmat lanţurile mele; 
 îţi voi aduce jertfă de laudă şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului 
 de faţă cu tot poporul său. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   De ce mă numiţi: „Doamne, Doamne”, 
       dar nu faceţi ce vă spun eu? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,43-49 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
43 „Niciodată un pom bun nu va face fructe rele şi un pom rău fructe  
 bune. 
44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. 
 Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din  
 mărăcini. 
45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, 
 iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. 
 Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 
46 De ce mă numiţi: «Doamne, Doamne», dar nu faceţi ce vă spun eu? 
47 Tot cel care vine la mine şi ascultă cuvintele mele şi le împlineşte, 
 vă voi arăta cu cine se aseamănă: 
48 cu un om care, construind o casă, a săpat adânc şi a pus temelia pe  
 stâncă; 
 când a venit o inundaţie, puhoiul de apă s-a năpustit peste casa aceea, 
 dar n-a putut s-o clatine, căci era bine zidită. 
49 Dar cine ascultă fără să pună în practică, 
 se aseamănă cu un om care şi-a zidit casa pe pământ, fără temelie; 
 puhoiul s-a năpustit asupra ei şi ea s-a prăbuşit îndată. 
 Această casă s-a distrus în întregime”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXIV-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Iartă aproapelui tău răul pe care ţi l-a făcut 
      şi atunci, când te vei ruga, ţi se vor ierta păcatele. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 27,33 – 28,9 
 
 
33  Supărarea şi mânia, iată două lucruri dezgustătoare, 
 de care se lasă stăpânit cel păcătos. 
28,1 Omul care vrea să se răzbune, 
 răzbunare va găsi la Domnul, căci Domnul îi va ţine minte păcatele. 
2 Iartă aproapelui tău răul pe care ţi l-a făcut 
 şi atunci, când te vei ruga, ţi se vor ierta păcatele. 
3 Dacă omul ţine mânie împotriva altui om, 
 cum va îndrăzni să ceară vindecare de la Domnul? 
4 Dacă nu are milă de un om, asemenea lui, 
 cum poate cere iertare pentru păcatele sale? 
5 dacă el, care este un sărman muritor, ţine supărare, 
 atunci cine îi va ierta păcatele? 
6 Gândeşte-te la cele de pe urmă ale tale şi pune capăt oricărei  
 duşmănii. 
7 Adu-ţi aminte că vei muri şi vei putrezi şi ţine poruncile. 
8 Învaţă frica de Domnul şi nu mai ţine supărare pe aproapele tău; 
9 adu-ţi aminte de legământul Celui Preaînalt 
 şi uită greşeala aproapelui tău. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (R.: 8) 
 
 R.:  Domnul este bun 
   şi plin de îndurare. 
 
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R... 
 
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R... 
 
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R... 
 
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa 
 de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. 
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R... 
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 LECTURA A II-A  Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  14,7-9 
 
 
7  Fraţilor, 
  nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine 
 şi nimeni nu moare pentru sine. 
8 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, 
 şi dacă murim, pentru Domnul murim. 
 Deci, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. 
9 Căci dacă Cristos a murit şi apoi a înviat, 
 a făcut aceasta pentru a deveni stăpânul şi al celor morţi, şi al celor  
 vii. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu-ţi spun până la a şaptea oară, 
       ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,21-35 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: 
21 „Doamne, de câte ori va trebui să iert 
 pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? 
 Până la a şaptea oară?”. 
22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară, 
 ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 
23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, 
 care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi. 
24 Şi începând să se socotească, 
 i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi. 
25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit 
 să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea 
 şi să plătească datoria. 
26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: 
 «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul». 
27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor 
 i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 
 
28 Când a ieşit slujitorul acela, a întâlnit pe unul, 
 care era slujitor ca şi el 
 şi care îi era dator cu o sută de dinari. 
 Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i: 
 «Plăteşte-mi datoria!». 
29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: 
 «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!». 
30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, 
 până ce va plăti datoria. 
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31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate, 
 s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor 
 toate cele petrecute. 
32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis: 
 «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 
33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă 
 de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?». 
34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor, 
 până ce va plăti toată datoria. 
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, 
 dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Spatele mi l-am dat spre a fi lovit. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  50,5-9a 
 
 
5  Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, 
  iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. 
6 Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, 
 obrajii spre a fi pălmuiţi 
 şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. 
7 Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, 
 de aceea nu m-au doborât ocările. 
 De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene 
 şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine. 
8 Apărătorul meu este aproape. 
 Cine mă va acuza? 
 Să ne prezentăm împreună la judecată! 
 Este cineva care vrea să mă învinuiască? 
9a Iată, Domnul Dumnezeu îmi ia apărarea. 
 Cine mă va condamna? 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 9) 
 
 R.:  Voi umbla în prezenţa Domnului 
   pe pământul celor vii. 
 
1 Îl iubesc pe Domnul 
 care ia aminte la glasul rugăciunii mele. 
2 El şi-a plecat urechea spre mine, 
 în ziua în care l-am chemat. R... 
 
3 Mă cuprinseseră lanţurile morţii, 
 eram prins în lanţurile împărăţiei morţilor, 
 mă chinuiau teama şi neliniştea. 
4 Am invocat numele Domnului: „Doamne, salvează-mi sufletul!”. R... 
 
5 Domnul este bun şi drept, 
 Dumnezeul nostru este plin de îndurare. 
6 Domnul ocroteşte pe cei mici: 
 am fost în necaz şi el m-a salvat. R... 
 
8 El m-a salvat de la moarte, a ferit ochii mei de lacrimi, 
 picioarele mele de cădere. 
9 Voi umbla în prezenţa Domnului 
 pe pământul celor vii. R... 
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 LECTURA A II-A  Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-18 
 
 
14  Fraţii mei, 
  ce-i foloseşte cuiva dacă pretinde că are credinţă, 
 dar nu are fapte? 
 Poate credinţa aceasta să-l mântuiască? 
15 Să presupunem că un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte 
 şi de hrana de toate zilele 
16 şi cineva dintre voi le spune: 
 „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, 
 fără să le dea cele de trebuinţă trupului, la ce ar folosi aceasta? 
17 Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă. 
18 Unui atare om i s-ar putea spune: 
 „Tu pretinzi că ai credinţă, eu am fapte. 
 Arată-mi credinţa ta fără fapte; 
 eu îţi voi arăta din faptele mele credinţa mea. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Gal 6,14 
  (Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, 
     prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru  
     lume. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Mesia… Fiul Omului trebuie să îndure 

multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  8,27-35 
 
 
 
27  În timpul acela, 
  Isus, împreună cu ucenicii săi, 
 se îndreptau către satele din ţinutul Cezareii lui Filip. 
 Pe drum i-a întrebat pe ucenici: 
 „Cine spun oamenii că sunt eu?”. 
28 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, 
 alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti unul dintre profeţi”. 
29 Atunci el i-a întrebat: 
 „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?”. 
 Simon Petru i-a răspuns: 
 „Tu eşti Cristos”. 
30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 
31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului 
 trebuie să îndure multe şi să fie respins de către bătrâni, 
 de către marii preoţi şi de către cărturari, 
 că trebuie să fie ucis şi după trei zile să învie. 
32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. 
 Atunci Petru l-a luat deoparte şi a început să-i facă reproşuri vii. 
33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi 
 şi l-a mustrat pe Petru, spunându-i: 
 „Pleacă din faţa mea, Satană! 
 Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, 
 ci sunt cele ale oamenilor”. 
34 Apoi a chemat la el poporul şi pe ucenicii săi şi le-a zis: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine să renunţe la el însuşi, 
 să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 
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35 Căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; 
 dar cel care-şi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie 
 o va salva”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Domnul a renunţat la pedeapsa 
      cu care voise să lovească poporul său. 
 
 Citire din cartea Exodului  32,7-11.13-14 
 
 
 
7  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Moise pe muntele Sinai: 
 „Mergi, coboară! Căci poporul tău, 
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 
8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-am hotărât-o eu; 
 şi-au turnat un viţel din metal topit, 
 s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: 
 «Israele! Iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!»”. 
9 Domnul i-a zis lui Moise: 
 „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 
10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i voi  
 mistui; 
 dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare”. 
11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, zicând: 
 „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, 
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului 
 cu tăria braţului tău şi puterea mâinilor tale? 
13 Adu-ţi aminte de Abraham, de Isaac şi de Iacob, slujitorii tăi, 
 cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: 
 «Voi înmulţi seminţia voastră ca stelele cerului, 
 voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, 
 pe care am promis-o, şi ei o vor stăpâni în veci»”. 
14 Iar Domnul a renunţat la pedeapsa cu care voise să lovească poporul  
 său. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.17 şi 19 (R.: Lc 15,18) 
 
 R.:  Mă voi ridica 
   şi voi merge la Tatăl meu. 
 
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R... 
 
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R... 
 
17 Doamne, deschide-mi buzele 
 şi gura mea va vesti mărirea ta. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R... 
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 LECTURA A II-A  Cristos a venit în lume pentru a-i mântui pe cei 

păcătoşi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,12-17 
 
 
12  Preaiubitule, 
  aduc mulţumiri lui Cristos Isus, Domnul nostru, 
 care m-a întărit şi m-a socotit vrednic de încredere, 
 chemându-mă în slujba lui 
13 pe mine care altădată nu ştiam decât să hulesc, 
 să prigonesc şi să batjocorăsc, dar Cristos m-a iertat, 
 pentru că o făceam din ignoranţă, fiind încă departe de credinţă. 
14 Astfel, harul Domnului a biruit împreună cu credinţa 
 şi cu iubirea care este în Cristos Isus. 
15 Iată un cuvânt adevărat, 
 care merită să fie primit fără nici o reţinere: 
 Cristos Isus a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoşi, 
 dintre care cel dintâi sunt eu. 
16 Şi dacă Cristos Isus m-a iertat, 
 a făcut-o pentru ca eu să fiu cel dintâi 
 în care să se arate îndelunga lui răbdare 
 şi cel dintâi exemplu pentru cei care aveau să creadă în el 
 spre a dobândi viaţa veşnică. 
17 Mărire şi cinste să fie regelui veacurilor, 
 singurului, nemuritorului şi nevăzutului Dumnezeu în vecii vecilor. 
 Amin. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se 

converteşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 15,1-32 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  văzând cum vameşii şi păcătoşii 
 se apropie de Isus, ca să-l asculte, 
2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând: 
 „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”. 
3 Atunci Isus le-a spus această parabolă: 
4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una din ele, 
 nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu 
 şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? 
5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri 
6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută!». 
7 Vă spun: aşa va fi bucurie şi în cer 
 pentru un păcătos care se converteşte, 
 mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi 
 care nu au nevoie de convertire. 
8 Sau dacă o femeie are zece monede şi pierde una dintre ele, 
 nu aprinde oare lampa, nu mătură casa 
 şi nu caută cu grijă până o găseşte? 
9 Iar după ce a găsit-o, cheamă prietenele şi vecinele şi le zice: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine 
 căci am găsit moneda de argint pe care o pierdusem». 
10 Vă spun: tot aşa se vor bucura îngerii lui Dumnezeu 
 pentru un singur păcătos care se converteşte”. 
11 Şi a continuat: „Un om avea doi fii. 
12 Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui: 
 «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». 
 Şi tatăl le-a împărţit averea. 
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13 După câteva zile, fiul cel mai tânăr a strâns tot ce avea 
 şi a plecat într-o ţară îndepărtată, 
 unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată. 
14 După ce a cheltuit totul, 
 a venit o mare foamete în ţara aceea 
 şi el a început să ducă lipsă. 
15 Atunci s-a dus 
 şi s-a aciuat pe lângă unul dintre locuitorii ţării aceleia, 
 care l-a trimis la ţarina sa, ca să-i păzească porcii. 
16 Acum ar fi fost bucuros să-şi umple stomacul 
 cu roşcovele pe care le mâncau porcii, 
 dar nici pe acestea nu i le dădea nimeni. 
17 Venindu-şi în fire, şi-a zis: 
 «Câţi argaţi ai tatălui meu au pâine din belşug, 
 iar eu mor aici de foame! 
18 Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
 Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta; 
19 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. 
 Primeşte-mă ca pe unul din argaţii tăi». 
20 S-a ridicat deci şi s-a dus la tatăl său. 
 
 Pe când era încă departe, 
 tatăl său l-a văzut şi l-a cuprins mila, 
 i-a alergat în întâmpinare, l-a îmbrăţişat 
 şi l-a sărutat de nenumărate ori. 
21 Fiul i-a zis: 
 «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, 
 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău...» 
22 Dar tatăl a spus servitorilor săi: 
 «Aduceţi repede haina cea mai frumoasă şi îmbrăcaţi-l; 
 puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare; 
23 aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l, 
 să mâncăm şi să ne veselim, 
24 căci acest fiu al meu era mort şi a înviat, 
 era pierdut şi a fost găsit». 
 Şi au început să petreacă. 
25 Fiul cel mai mare era la câmp. 
 La întoarcere, când s-a apropiat de casă,  
 a auzit muzică şi jocuri. 
26 L-a chemat pe unul dintre servitori  
 şi l-a întrebat ce se întâmplă. 
27 Servitorul i-a răspuns: 
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 «Fratele tău s-a întors, 
 iar tatăl tău, pentru că l-a redobândit sănătos şi teafăr, 
 a tăiat viţelul cel îngrăşat». 
28 Atunci fiul mai mare, cuprins de mânie, nu voia să intre. 
 Tatăl său a ieşit să-l înduplece. 
29 El însă i-a răspuns tatălui: «Iată, eu de atâţia ani îţi slujesc 
 şi niciodată nu ţi-am călcat porunca, 
 mie însă niciodată nu mi-ai dat măcar un ied, 
 ca să petrec cu prietenii mei. 
30 Dar când soseşte acest fiu al tău, 
 care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, 
 îi tai viţelul cel îngrăşat!» 
31 «Fiule, i-a zis, tu întotdeauna eşti cu mine 
 şi tot ce-i al meu este şi al tău. 
32 Trebuia, aşadar, să petrecem şi să ne veselim, 
 pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat, 
 era pierdut şi a fost găsit!»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se 

converteşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 15,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  văzând cum vameşii şi păcătoşii 
 se apropie de Isus, ca să-l asculte, 
2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând: 
 „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”. 
3 Atunci Isus le-a spus această parabolă: 
4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una din ele, 
 nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu 
 şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? 
5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri 
6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine,  
 căci am găsit oaia cea pierdută!». 
7 Vă spun: aşa va fi bucurie şi în cer 
 pentru un păcătos care se converteşte, 
 mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi 
 care nu au nevoie de convertire. 
8 Sau dacă o femeie are zece monede şi pierde una dintre ele, 
 nu aprinde oare lampa, nu mătură casa 
 şi nu caută cu grijă până o găseşte? 
9 Iar după ce a găsit-o, cheamă prietenele şi vecinele şi le zice: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine 
 căci am găsit moneda de argint pe care o pierdusem». 
10 Vă spun: tot aşa se vor bucura îngerii lui Dumnezeu 
 pentru un singur păcătos care se converteşte”. 
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Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi oamenii, 
      căci el vrea ca toţi să se mântuiască. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8 
 
 
1  Preaiubitule, 
  tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere 
 şi de mijlocire pentru toţi oamenii: 
2 pentru conducătorii de state 
 şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, 
 pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, 
 cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 
3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul  
 nostru, 
4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască 
 şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 
5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor 
 între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om 
6 care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi  
 oamenii. 
 Când s-a împlinit timpul, el a dat această mărturie, 
7 pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol 
 – vă spun adevărul, nu mint, – 
 ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. 
8 Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, 
 ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 27,2.7.8-9 (R.: cf. 6) 
 
 R.:  Preamărit să fie Domnul 
   care îmi ascultă rugăciunea. 
 
2 Ascultă glasul rugăciunii mele, 
 când strig către tine, Doamne, 
 când îmi ridic mâinile spre lăcaşul tău cel sfânt. R... 
 
7 Domnul este tăria şi scutul meu, 
 în el mi-am pus încrederea. 
 El m-a ajutat şi de aceea inima îmi este plină de veselie 
 şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele. R... 
 
8 Domnul este tăria poporului său, 
 el este apărarea şi mântuirea Unsului său. 
9 Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău, 
 binecuvântează moştenirea ta, 
 fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dacă sunt partide între voi, 
      înseamnă că nu mai luaţi parte la cina Domnului. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 11,17-26 
 
 
17  Fraţilor, 
  nu pot să vă laud 
 pentru faptul că adunările voastre nu se desfăşoară spre folosul, 
 ci în dauna voastră. 
18 Mai întâi de toate aud că atunci când veniţi la adunare 
 sunt dezbinări între voi, şi în parte o cred; 
19 căci trebuie să fie şi partide, 
 ca să iasă la iveală cei care sunt cu adevărat credincioşi în mijlocul  
 vostru. 
20 Aşadar, când vă adunaţi la un loc, 
 ce faceţi voi nu mai înseamnă a lua parte la Cina Domnului. 
21 Căci fiecare se grăbeşte înaintea altuia să-şi ia cina, 
 astfel că unul este flămând, în timp ce altul se îmbată. 
22 Oare n-aveţi casele voastre ca să mâncaţi şi să beţi? 
 Sau poate vreţi să dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu 
 şi să-i faceţi de ruşine pe cei care n-au nimic? 
 Ce pot să vă spun? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 
23 Căci eu v-am vestit ceea ce am primit de la Domnul: 
 că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea, 
24 şi după ce a mulţumit, a frânt-o şi a spus: 
 „Acesta este trupul meu dat pentru voi; 
 faceţi aceasta în amintirea mea”. 
 
25 După Cină a făcut la fel cu potirul, zicând: 
 „Acest potir este noul legământ prin sângele meu; 
 ori de câte ori veţi bea din el, 
 faceţi aceasta în amintirea mea”. 
26 Pentru că ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta 
 şi beţi din potirul acesta, 
 moartea Domnului o proclamaţi până când va veni. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: 1 Cor 11,26b) 
 
 R.:  Noi vestim moartea Domnului 
   până la venirea lui. 
 
7 Tu nu doreşti nici jertfe, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile: 
 nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R... 
 
8b În sulul cărţii este scris despre mine: 
9 trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 legea ta este în adâncul inimii mele. R... 
 
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R... 
 
17 Să se bucure şi să se veselească în tine 
 toţi cei care te caută; 
 cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare: 
 „Preamărit fie Domnul!”. R... 
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 ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea 

credinţă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  după ce a vorbit mulţimii, 
 Isus a intrat în Cafarnaum. 
2 Un centurion din armata romană avea un sclav 
 la care ţinea foarte mult 
 şi acesta era bolnav, gata să moară. 
3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus, 
 de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază, 
 cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său. 
4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, 
 spunându-i: 
5 „Merită să-i împlineşti cererea, pentru că ţine la poporul nostru 
 şi el ne-a construit sinagoga”. 
6 Isus a mers împreună cu ei. 
 Când s-a apropiat de casă, 
 centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună: 
 „Doamne, nu te osteni. 
 Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. 
7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine; 
 spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca. 
8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, 
 am soldaţi sub comanda mea; 
 unuia îi spun: «Du-te» şi se duce; 
 altuia: «Vino» şi vine; 
 şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”. 
9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat, s-a întors 
 şi a spus mulţimii care îl urma: 
 „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!”. 
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10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, 
 l-au găsit pe slujitor vindecat. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Episcopul trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă. 
      Diaconii să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă  
      curată. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 3,1-13 
 
 
1  Preaiubitule, 
  e demn de crezare ceea ce vă spun: 
 dacă cineva doreşte să devină episcop, doreşte un lucru nobil. 
2 Episcopul însă trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă, 
 să nu fi fost căsătorit decât o singură dată, cumpătat, prudent, 
 chibzuit, primitor de oaspeţi, capabil să-i înveţe pe alţii, 
3 să nu fie nici beţiv, nici violent;  
 ci amabil şi paşnic, nu lacom de bani, 
4 să fie un bun tată de familie, 
 să se facă ascultat şi respectat de către copiii săi, 
5 căci un om care nu ştie să-şi conducă propria familie, 
 cum s-ar putea îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 
6 Să nu fie un om convertit de curând, 
 ca nu cumva să se mândrească şi să cadă în aceeaşi condamnare ca şi  
 diavolul. 
7 E necesar, apoi, ca el să aibă o bună reputaţie 
 şi la cei din afara comunităţii, 
 ca să nu fie obiect de dispreţ pentru oameni 
 şi să cadă astfel în vreo cursă a diavolului. 
8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie oameni demni, oameni de  
 cuvânt, 
 nu înclinaţi spre băutură, nedoritori de câştig necinstit, 
9 dar care să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă curată. 
10 În acest scop să fie puşi întâi la încercare, 
 şi numai dacă vor fi găsiţi ireproşabili, să fie admişi ca diaconi. 
11 Femeile lor, de asemenea, să fie cinstite, neclevetitoare, 
 cumpătate şi vrednice de încredere în toate. 
12 Diaconii să nu fie căsătoriţi decât o singură dată 
 şi să ştie să-şi conducă bine copiii şi casele lor. 
13 Pentru că cei care slujesc bine ca diaconi dobândesc un rang înalt 
 şi multă încredere datorită credinţei lor în Cristos Isus. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6 (R.: cf. 2c) 
 
 R.:  Dăruieşte-mi, Doamne, 
   o inimă curată! 
 
1 Voi cânta bunătatea şi dreptatea, 
 voi înălţa imnuri către tine, Doamne. 
2ab Voi înainta pe calea nevinovăţiei; 
 când te vei apropia de mine? R... 
 
2cd Îmi voi păstra inima curată 
 în mijlocul celor din casa mea. 
3ab Nu-mi voi îndrepta privirea spre nici un lucru rău, 
 urăsc purtarea celui care face răul. R... 
 
5 Pe cel care ponegreşte în ascuns pe aproapele său 
 îl voi face să tacă! 
 Privirea trufaşă şi inima îngâmfată 
 nu le pot suferi. R... 
 
6 Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, 
 ei vor locui lângă mine. 
 Cel care umblă pe calea nevinovăţiei, 
 acela îmi va sluji. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Voi sunteţi trupul lui Cristos 
      şi fiecare un mădular al acestui trup. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 12,12-14.27-31a 
 
 
  Fraţilor, 
  să facem o comparaţie: 
12 trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare, 
 iar toate mădularele, deşi sunt multe, 
 nu formează decât un singur trup. 
 Tot aşa şi Cristos. 
13 Toţi: iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, 
 am fost botezaţi într-un singur Duh, 
 ca să formăm un singur trup, 
 şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor. 
14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare, 
 nu din unul singur. 
27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos 
 şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup. 
28 Printre cei pe care Dumnezeu i-a orânduit astfel în Biserică sunt 
 în primul rând apostolii, 
 în al doilea rând profeţii, 
 în al treilea rând cei care au misiunea de a-i învăţa pe alţii, 
 apoi cei care săvârşesc minuni, 
 cei care au darul de a vindeca, 
 cei care au misiunea de a-i ajuta pe fraţii lor sau de a-i conduce, 
 cei care spun cuvinte pline de mister. 
29 Desigur, nu toţi sunt apostoli, nu toţi sunt profeţi, 
 nu toţi au misiunea de a-i învăţa pe alţii, 
 nu toţi au darul de a săvârşi minuni, 
30 de a vindeca, de a spune cuvinte pline de mister şi de a le explica. 
31a Dintre darurile lui Dumnezeu 
 străduiţi-vă să le obţineţi pe cele mai bune. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 3c) 
 
 R.:  Noi suntem poporul 
   pe care Domnul îl conduce cu mâna sa. 
 
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R... 
 
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R... 
 
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R... 
 
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R... 
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 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi 
     şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tinere, îţi spun, scoală-te! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,11-17 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. 
 Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 
12  Când s-a apropiat de poarta cetăţii, 
 iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, 
 şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 
13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!”. 
14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. 
 Cei care o duceau s-au oprit. 
 Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!”. 
15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, 
 iar Isus l-a dat mamei sale. 
16 Toţi au fost cuprinşi de teamă 
 şi au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: 
 „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul  
 său”. 
17 Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea 
 şi în ţinuturile învecinate. 
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MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Mare este taina credinţei noastre! 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 3,14-16 
 
 
14  Preaiubite, 
  îţi scriu această scrisoare în nădejdea că voi veni curând la  
 tine; 
15 dar în caz că voi întârzia 
 vreau ca tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, 
 adică în comunitate, care este Biserica Dumnezeului celui viu, 
 stâlpul şi temelia adevărului. 
16 Într-adevăr, mare este misterul credinţei noastre: 
 Cristos s-a arătat în trup, a fost îndreptăţit de către Duhul Sfânt, 
 a fost văzut de către îngeri, a fost predicat păgânilor, 
 a fost primit în lume prin credinţă şi s-a înălţat la cer în mărire. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: 2a) 
 
 R.:  Minunate sunt lucrările Domnului! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R... 
 
3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie 
 dreptatea lui dăinuie întotdeauna. 
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale: 
 Domnul este bunătate şi îndurare. R... 
 
5 El le dă hrană celor ce se tem de el; 
 nu uită niciodată de legământul său. 
6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său, 
 dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 

 LECTURA I  Acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi  
      dragostea: 
      dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 12,31 – 13,13 
 
 
31  Fraţilor, 
  râvniţi la darurile cele mai bune, 
 şi eu vă voi arăta o cale care le întrece pe toate: 
13,1 Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, 
 dacă nu am dragoste, 
 sunt ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zăngănitor. 
2 De aş avea darul profeţiei, 
 de aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa 
 şi de aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii din loc, 
 dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. 
3 De aş împărţi toată averea mea săracilor 
 şi de mi-aş lăsa trupul să fie ars de viu, 
 dacă nu am dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. 
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare; 
 dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 
5 Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese, nu 
 se mânie, nu ţine seama de răul primit, 
6 nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 
7 Toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le îndură. 
8 Dragostea nu va înceta niciodată. 
 Într-o zi, profeţiile vor dispărea, darul limbilor va înceta, 
 cunoaşterea – pe care o avem despre Dumnezeu – se va sfârşi, 
9 pentru că cunoaşterea noastră este imperfectă, 
 imperfectă este şi profeţia noastră; 
10 dar când va veni ceea ce este desăvârşit, 
 va dispărea ceea ce este imperfect. 
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, 
 gândeam ca un copil, judecam ca un copil. 
 Acum, când am devenit un om matur, am părăsit cele copilăreşti. 
12 Acum vedem nelămurit, ca într-o oglindă, 
 dar atunci vom vedea faţă în faţă; 
 acum cunosc în mod imperfect, 
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 atunci însă voi cunoaşte pe deplin 
 aşa cum sunt şi eu cunoscut pe deplin de Dumnezeu. 
13 Acum, aşadar, rămân acestea trei: 
 credinţa, nădejdea şi dragostea; 
 dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.4-5.12 şi 22 (R.: 12b) 
 
 R.:  Fericit este poporul 
   pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
  sau 
   Fericit este poporul lui Dumnezeu. 
 
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe; 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. 
3 Cântaţi-i o cântare nouă, 
 însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese. R... 
 
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R... 
 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R... 
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 ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; 
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, 
       v-am cântat de jale şi n-aţi plâns. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,31-35 
 
 
 
 În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii: 
31 „Cu cine să-i compar pe oamenii acestei generaţii? 
 Cu cine se aseamănă? 
32 Se aseamănă cu nişte copii care stau în piaţă şi strigă unii către alţii: 
 «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; 
 v-am cântat de jale şi n-aţi plâns». 
33 Într-adevăr, a venit Ioan Botezătorul  
 care nu mănâncă pâine şi nu bea vin 
 şi voi ziceţi: «Este stăpânit de diavol». 
34 A venit Fiul Omului  
 care mănâncă şi bea şi voi ziceţi: 
 «Iată un mâncăcios şi un băutor de vin, 
 prieten al vameşilor şi al păcătoşilor». 
35 Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate de către toţi fiii ei”. 
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JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Fii atent la purtarea ta şi la învăţătura pe care o dai  
      altora. 
      Astfel vei obţine mântuirea atât pentru tine, 
      cât şi pentru cei care te ascultă. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,12-16 
 
 
12  Preaiubitule, 
  nimeni să nu aibă motiv să te dispreţuiască 
 pentru faptul că eşti tânăr, 
 dimpotrivă, să fii un model pentru credincioşi în felul de a vorbi, 
 de a te purta, în dragoste, în trăirea credinţei, în curăţie. 
13 Până la venirea mea, ai grijă să citeşti credincioşilor Scriptura, 
 să-i încurajezi şi să-i înveţi. 
14 Nu neglija darul lui Dumnezeu pe care îl ai în tine, 
 acel dar care ţi-a fost dat prin cuvinte profetice, 
 atunci când adunarea preoţilor şi-a pus mâinile peste tine. 
15 Pune-ţi la inimă aceste lucruri, ocupă-te intens de ele, 
 pentru ca toţi să vadă progresele tale. 
16 Fii atent la purtarea ta şi la învăţătura pe care o dai altora 
 şi rămâi statornic în aceste lucruri. 
 Astfel vei obţine mântuirea atât pentru tine 
 cât şi pentru cei care te ascultă. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,7-8.9.10 (R.: 2a) 
 
 R.:  Minunate sunt lucrările Domnului! 
  sau 
   Aleluia. 
 
7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte, 
 toate orânduirile lui sunt neschimbătoare. 
8 Sunt date pentru veci de veci, 
 întocmite după adevăr şi dreptate. R... 
 
9 El trimite poporului său mântuirea, 
 stabileşte pe veci legământul său: 
 sfânt şi vrednic de închinare este numele lui. R... 
 
10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii: 
 chibzuiţi la minte sunt toţi aceia care o au. 
 Slava lui este veşnică. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Noi aşa predicăm şi voi aşa aţi crezut. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,1-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  vă reamintesc evanghelia pe care v-am predicat-o, 
 pe care voi aţi primit-o şi în care voi rămâneţi neclintiţi. 
2 Prin ea veţi fi mântuiţi, dacă o veţi păstra aşa cum v-am vestit-o. 
 Altfel, degeaba aţi crezut. 
3 Înainte de toate v-am învăţat ceea ce am primit eu însumi, şi anume: 
 Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, şi 
4 a fost îngropat; a înviat a treia zi potrivit Scripturilor 
5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece. 
6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, 
 dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit. 
7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 
8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi  
 mie. 
9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, 
 nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, 
 fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 
10 Dar ceea ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu. 
 Şi harul lui Dumnezeu cu care m-a copleşit n-a fost în zadar. 
 Ba am lucrat mai mult decât toţi ceilalţi. 
 La drept vorbind nu eu, ci harul lui Dumnezeu împreună cu mine. 
11 Într-un cuvânt, fie că-i vorba de mine, fie că-i vorba de alţii, 
 noi aşa predicăm şi aşa aţi crezut. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.28 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Lăudaţi-l pe Domnul 
   pentru că este bun. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui. 
2 Să spună casa lui Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui. R... 
 
16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
 şi voi povesti faptele Domnului. R... 
 
28 Tu eşti Dumnezeul meu: 
 ţie-ţi mulţumesc, Dumnezeul meu, 
 pe tine te laud. R... 
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 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
     şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  I s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,36-50 
 
 
 
36  În timpul acela, 
  unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă. 
 Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă. 
37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate, 
 aflând că Isus stă la masă în casa fariseului, 
 a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat. 
38 Stând la spatele lui, plângea aşa de tare 
 încât lacrimile ei cădeau pe picioarele lui Isus. 
 Ea îi ştergea picioarele cu părul ei, 
 le săruta şi le ungea cu uleiul parfumat. 
39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine: 
 „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet, 
 ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge: 
 ar şti că este o păcătoasă”. 
40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun  
 ceva”. 
 El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!”. 
41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici: 
 unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci. 
42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească, i-a iertat pe  
 amândoi. 
 Care dintre ei îl va iubi mai mult?”. 
43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”. 
 Isus i-a spus: „Ai dreptate!”. 
44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon: 
 „Vezi această femeie? 
 Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare, 
 iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. 
45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut, 
 iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. 
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46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap, 
 iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare. 
47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult. 
 Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”. 
48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!”. 
49 Atunci toţi invitaţii au început să spună: 
 „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?”. 
50 Isus însă i-a spus femeii: 
 „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”. 
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VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Tu, omul lui Dumnezeu, străduieşte-te să fii drept. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 6,2c-12 
 
 
2c  Preaiubitule, 
  aşa trebuie să-i înveţi şi să-i îndrumi pe oameni. 
3 Dacă cineva îi învaţă altceva 
 şi nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos 
 şi învăţătura care duce la evlavie, 
4 un asemenea om este orbit de mândrie şi nu ştie nimic; 
 are boala subtilităţilor zadarnice şi a discuţiilor fără rost. 
 De aici se nasc insultele, bănuielile răutăcioase, 
5 gâlcevile necurmate ale unor oameni stricaţi la minte, 
 care, abătându-se de la adevăr, nu văd în religie decât o sursă de câştig. 
6 Fără îndoială religia aduce un mare câştig, 
 atunci când te mulţumeşti cu ceea ce ai. 
7 Căci precum n-am adus nimic în această lume, 
 tot aşa nu vom putea lua cu noi nimic din ea. 
8 Să fim mulţumiţi dacă avem ce mânca şi cu ce ne îmbrăca. 
9 Cei care vor să se îmbogăţească sunt prinşi în capcana ispitei. 
 Ei cad în multe pofte nesăbuite şi periculoase, 
 care îi aruncă pe oameni în ruină şi pierzare. 
10 Căci rădăcina tuturor relelor este pofta de bani. 
 Lăsându-se stăpâniţi de această poftă unii au rătăcit de la credinţă 
 şi şi-au pricinuit ei singuri o mulţime de suferinţe. 
11 Dar tu, omul lui Dumnezeu, 
 fugi de aceste lucruri şi străduieşte-te să fii drept şi evlavios; 
 trăieşte în credinţă şi iubire, în răbdare şi blândeţe. 
12 Du mai departe lupta cea bună pentru credinţă 
 şi străduieşte-te să ajungi la viaţa cea veşnică, 
 la care ai fost chemat 
 şi pentru care ai fost în stare să dai o bună mărturie de credinţă 
 în faţa multor martori. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,6-7.8-10.17-18.19-20 (R.: cf. Mt 5,3) 
 
 R.:  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, 
   căci a lor este împărăţia cerurilor. 
 
6 Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii 
 de cei nelegiuiţi, care mă înconjoară cu răutatea lor, 
7 de cei care se încred în avuţiile lor 
 şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare? R... 
 
8 Cei nelegiuiţi nu se pot răscumpăra unul pe altul, 
 nu pot să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării: 
9 răscumpărarea sufletului este aşa de scumpă, 
 încât nu se poate face niciodată. 
10 Nu vor trăi pe vecie, nu vor scăpa fără să vadă mormântul. R... 
 
17 Nu te teme de omul care se îmbogăţeşte 
 şi care-şi îmbogăţeşte casa cu un lux din ce în ce mai mare, 
18 pentru că nu ia nimic cu el când moare 
 şi bogăţiile lui nu-l urmează. R... 
 
19 În viaţă se consideră fericit, spunându-şi: 
 „Lumea te laudă, pentru că toate îţi merg bine”, 
20 dar el merge tot la locuinţa părinţilor săi, 
 care nu vor mai vedea lumina niciodată. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dacă nu a înviat Cristos, zadarnică este credinţa  
      voastră. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,12-20 
 
 
12  Fraţilor, 
  dacă noi vestim că Isus Cristos a înviat din morţi, 
 cum pot unii dintre voi să afirme că nu există învierea morţilor? 
13 Dacă nu există o înviere a morţilor, atunci nici Cristos n-a înviat. 
14 Iar dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este predica noastră, 
 zadarnică este şi credinţa voastră. 
15 Şi în acest caz, 
 iată-ne daţi în vileag ca nişte martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, 
 pentru faptul că am dat mărturie împotriva lui Dumnezeu, 
 susţinând că el l-a înviat pe Cristos, când de fapt nu l-a înviat, 
 în cazul că morţii nu învie. 
16 Căci dacă morţii nu învie, atunci nici Cristos nu a înviat. 
17 Şi dacă nu a înviat Cristos, zadarnică este credinţa voastră 
 şi voi sunteţi încă în păcatele voastre, 
18 iar cei care au murit în Cristos sunt pierduţi. 
19 Dacă noi ne-am pus speranţa în Cristos numai pentru această viaţă, 
 suntem cei mai nefericiţi dintre toţi oamenii. 
20 Dar acum, Cristos a înviat din morţi, 
 fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.6-7.8b şi 15 (R.: cf. 15b) 
 
 R.:  Cu bucurie, Doamne, 
   voi contempla chipul tău. 
 
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R... 
 
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, 
 pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. 
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, tu care cu dreapta ta 
 îi scapi de duşmani pe cei care se încred în tine. R... 
 
8b Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale. 
15 Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta, 
 dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Femeile îl însoţeau pe Isus şi-i slujeau. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 8,1-3 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus trecea prin cetăţi şi sate şi predica evanghelia 
 despre împărăţia lui Dumnezeu. 
 Cei doisprezece îl însoţeau 
2 ca de altfel şi unele femei, care fuseseră eliberate de duhuri rele 
 şi vindecate de bolile lor: 
 Maria Magdalena, din care ieşiseră şapte diavoli; 
3 Ioana, soţia lui Huza, un funcţionar al lui Irod; 
 Suzana şi multe altele, 
 care îi ajutau pe Isus şi pe ucenici din avutul lor. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Păzeşte porunca Domnului, 
      rămânând fără pată până la venirea lui. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 6,13-16 
 
 
13  Preaiubitule, 
  te implor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor 
 şi înaintea lui Cristos Isus 
 care a dat o mărturie atât de frumoasă în faţa lui Pilat din Pont, 
14 te implor să păzeşti porunca Domnului, rămânând fără pată 
 şi fără vină până la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 
15 Cel care va face să apară Cristos la timpul hotărât este singurul 
 şi fericitul stăpânitor, regele regilor, domnul domnilor, 
16 singurul care posedă nemurirea, 
 care locuieşte într-o lumină de nepătruns 
 şi pe care nimeni nu l-a văzut vreodată şi nici nu-l poate vedea. 
 A lui este cinstea şi puterea veşnică. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: 2c) 
 
 R.:  Veniţi înaintea Domnului 
   cu cântece de bucurie! 
 
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R... 
 
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R... 
 
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R... 
 
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Ceea ce se pune în pământ este supus putrezirii; 
      ceea ce învie este nepieritor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,35-37.42-49 
 
 
35  Fraţilor, 
  ar putea să întrebe unii dintre voi: 
 „Cum învie morţii? Ce fel de trup vor avea?”. 
36 O întrebare nechibzuită. 
 Sămânţa pe care o semeni nu poate da viaţă dacă nu a murit mai  
 întâi. 
37 Tu nu semeni trupul plantei care va încolţi, 
 ci un simplu bob, de exemplu de grâu sau de altceva. 
42 Aşa este şi cu învierea morţilor: 
 ceea ce se pune în pământ este supus putrezirii, 
 ceea ce învie este nepieritor. 
43 Ceea ce se pune în pământ este fără valoare, 
 ceea ce învie este plin de mărire. 
44 Ceea ce se pune în pământ este un trup material, 
 ceea ce învie este un trup spiritual. 
 Căci dacă există un trup material, există şi un trup spiritual. 
45 De aceea spune Scriptura: 
 „Primul Adam era o fiinţă umană care primise viaţa; 
 al doilea Adam, Cristos, a devenit o fiinţă spirituală care dă viaţă. 
46 Cel care a apărut întâi nu este fiinţa spirituală, ci fiinţa umană, 
 şi numai după aceea cea spirituală. 
47 Plămădit din pământ, cel dintâi om vine din pământ, 
 cel de al doilea om vine din cer. 
48 Deoarece Adam este plămădit din pământ, 
 urmaşii lui aparţin pământului; 
 deoarece Cristos a venit din cer, 
 urmaşii lui aparţin cerului. 
49 Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ, 
 aşa vom purta şi chipul celui care a venit din cer. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 55,10.11-12.13-14 (R.: cf. 14b) 
 
 R.:  Voi umbla înaintea Domnului, 
   în lumina celor vii. 
 
10 În ziua în care te voi chema 
 vor da înapoi duşmanii mei, 
 eu ştiu că Dumnezeu este de partea mea. R... 
 
11 Eu laud cuvântul lui Dumnezeu, 
 preamăresc cuvântul Domnului. 
12 Mă încred în Dumnezeu şi nu mi-e teamă de nimic, 
 ce-mi pot face oamenii? R... 
 
13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini făgăduinţele pe care ţi le-am făcut, 
 îţi voi aduce jertfă de mulţumire. 
14 Căci m-ai eliberat de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, 
 ca să umblu înaintea Domnului în lumina celor vii. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care 

– după ce au ascultat cuvântul – îl reţin într-o inimă 
bună şi curată şi aduc roade prin statornicia lor. 

 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 8,4-15 
 
 
 
4  În timpul acela, 
  Isus văzând că o mare mulţime se aduna în jurul lui 
 şi din toate cetăţile lume multă alerga spre el, 
 a spus această parabolă: 
5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. 
 Pe când semăna el, 
 o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului. 
 Trecătorii au călcat-o în picioare, 
 iar păsările cerului au mâncat-o toată. 
6 O altă parte a căzut într-un loc pietros 
 şi cum a răsărit s-a şi uscat, pentru că n-avea umezeală. 
7 O altă parte a căzut între spini 
 şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. 
8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, 
 unde a crescut şi a adus rod însutit”. 
 După ce a spus acestea, Isus a strigat: 
 „Cine are urechi de auzit să audă!”. 
9 Ucenicii lui l-au întrebat, care este înţelesul acestei parabole. 
10 El le-a răspuns: 
 „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, 
 dar celorlalţi nu li se vorbeşte decât în parabole, 
 pentru ca să se împlinească profeţia care zice: 
 «Ei vor privi fără să vadă şi vor auzi fără să înţeleagă». 
11 Iată înţelesul acestei parabole: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. 
12 Cei de pe marginea drumului sunt cei care ascultă cuvântul, 
 apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, 
 ca nu cumva să creadă şi să se mântuiască. 
13 Cei din locul pietros sunt cei care ascultă cuvântul 



Sâmbătă 

 şi-l primesc cu bucurie, 
 dar n-au rădăcini şi cred până la o vreme, 
 iar în ceasul încercării se leapădă. 
14 Sămânţa căzută între spini 
 sunt cei care, după ce au ascultat cuvântul, 
 îşi văd de drumurile lor şi se lasă înăbuşiţi de grijile, 
 bogăţiile şi plăcerile vieţii 
 şi nu aduc roade care să ajungă la coacere. 
15 Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care 
 – după ce au ascultat cuvântul – 
 îl reţin într-o inimă bună şi curată 
 şi aduc roade prin statornicia lor”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXV-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  55,6-9 
 
 
6  Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, 
  chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. 
7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui 
 şi omul nelegiuit gândurile lui, 
 să se întoarcă la Domnul, căci el se va îndura de dânsul, 
 la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 
8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre 
 şi căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul. 
9 Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, 
 cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre 
 şi gândurile mele peste gândurile voastre. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.8-9.17-18 (R.: 18a) 
 
 R.:  Domnul este aproape 
   de cei care îl cheamă. 
 
2 Te voi binecuvânta în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, 
 măreţia lui este fără margini. R... 
 
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R... 
 
17 Drept este Domnul pe toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă, 
 alături de cei care-l cheamă din toată inima. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Pentru mine a trăi înseamnă Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,20c-24.27a 
 
 
20c  Fraţilor, 
  fie că voi trăi, fie că voi muri, 
 măreţia lui Cristos se va arăta în trupul meu; 
21 căci pentru mine a trăi înseamnă Cristos 
 şi a muri este un câştig. 
22 Dar dacă trăind în această lume 
 înseamnă a presta o muncă folositoare, 
 nu ştiu ce trebuie să aleg. 
23 Mă simt atras în două părţi: 
 pe de o parte aş dori să mă despart de trup ca să fiu împreună cu  
 Cristos, 
 ceea ce ar fi mult mai bine, 
24 dar pe de altă parte pentru voi este de trebuinţă să rămân în trup. 
27a Cu o condiţie însă, 
 ca voi să duceţi o viaţă vrednică de evanghelia lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Poate tu vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 20,1-16a 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 
1 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit 
 care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 
2 S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. 
3 Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. 
4 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». 
5 Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, 
 apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. 
6 Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: 
 «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». 
7 Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». 
 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». 
8 Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: 
 «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, 
 începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». 
9 Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază 
 a primit fiecare câte un dinar. 
10 Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, 
 dar şi ei au primit tot câte un dinar. 
11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 
12 zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, 
 iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». 
13 Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: 
 «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. 
 Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 
14 Ia ce este al tău şi du-te. 
 Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. 
15 Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? 
 Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». 



Duminică - Anul A 
16a Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi 
 şi cei dintâi vor fi cei din urmă”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Să-l condamnăm pe cel drept la o moarte de ocară. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  2,12.17-20 
 
 
12  Au spus cei nelegiuiţi: 
  „Să-i întindem o cursă celui drept, 
 fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte faptelor noastre; 
 ne învinuieşte că încălcăm Legea lui Dumnezeu 
 şi ne învinovăţeşte că stricăm datinile părinteşti. 
17 Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate; 
 să urmărim ce i se va întâmpla şi vom şti care-i va fi sfârşitul. 
18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu, 
 atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna duşmanilor săi. 
19 Să-l supunem la ocări şi chinuri, ca să-i cunoaştem blândeţea 
 şi să-i punem răbdarea la încercare. 
20 Să-l osândim la o moarte ruşinoasă, 
 căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 53,3-4.5.6 şi 8 (R.: 6b) 
 
 R.:  Tu, Doamne, 
   eşti ocrotitorul vieţii mele. 
 
3 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, pentru cinstea numelui tău 
 şi fă-mi dreptate prin puterea ta; 
4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, 
 ia aminte la cuvintele mele. R... 
 
5 Cei mândri s-au ridicat împotriva mea, 
 cei puternici vor să-mi ia viaţa: 
 ei nu se gândesc la Dumnezeu. R... 
 
6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu, 
 Domnul este ocrotitorul vieţii mele. 
8 Cu bucurie îţi voi aduce jertfă, 
 voi preamări numele tău, pentru că tu, Doamne, eşti bun. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, 
        dacă este semănată acolo unde domneşte pacea. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,16 – 4,3 
 
 
16  Preaiubiţilor, 
  invidia şi ambiţia duc la dezordine şi la răutăţi de tot felul. 
17 Dimpotrivă, înţelepciunea care vine de la Dumnezeu 
 este înainte de toate modestă, ea este apoi paşnică, prietenoasă,  
 docilă, 
 plină de milă şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici  
 făţarnică. 
18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, 
 dacă este semănată acolo unde domneşte pacea. 
4,1 De unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? 
 Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă? 
2 Sunteţi plini de pofte şi, pentru că nu le puteţi satisface, ucideţi. 
 Sunteţi invidioşi şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile, 
 intraţi în conflict şi purtaţi război. 
3 Nu obţineţi nimic, pentru că vă rugaţi cu intenţii rele: 
 cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Tes 2,14 

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat 
     să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. 
       Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din  
       urmă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,30-37 
 
 
 
30  În timpul acela, 
  Isus străbătea Galileea, împreună cu ucenicii săi 
 şi nu voia să afle nimeni, 
31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. 
 El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor 
 şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia”. 
32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 
33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: 
 „Despre ce aţi discutat pe drum?”. 
34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, 
 voind să ştie, care dintre ei era cel mai mare. 
35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: 
 „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, 
 să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 
36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. 
 Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 
37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă  
 primeşte, 
 iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, 
 ci pe cel care m-a trimis”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Contra acelora care îi cumpără cu bani puţini pe cei  
      nevoiaşi. 
 
 Citire din cartea profetului Amos 8,4-7 
 
 
4  Ascultaţi acestea, 
  voi care zdrobiţi pe cei săraci şi asupriţi pe cei sărmani, 
5 voi ziceţi: 
 „Când va trece sărbătoarea lunii noi ca să putem deschide grânarul? 
 Când se va sfârşi odată sâmbăta ca să putem deschide grânarul? 
 Vom micşora măsurile, vom mări preţurile şi vom falsifica balanţele. 
6 Vom putea să-l cumpărăm pe cel nevoiaş cu bani 
 şi pe cel sărac cu o pereche de sandale. 
7 Vom vinde până şi pleava de grâu”. 
 Mă jur pe cel care este mândria lui Iacob: 
 „Niciodată nu voi uita faptele lor rele”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a şi 7b) 
 
 R.:  Lăudaţi-l pe Domnul 
   care îl înalţă pe cel sărac. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac! R... 
 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus, 
6 dar îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ? R... 
 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
8 ca să-l aşeze printre cei mari, 
 printre mai marii poporului său. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi 

oamenii, 
        căci el vrea ca toţi să se mântuiască. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8 
 
 
1  Preaiubitule, 
  tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere 
 şi de mijlocire pentru toţi oamenii: 
2 pentru conducătorii de state 
 şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, 
 pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, 
 cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 
3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul  
 nostru, 
4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască 
 şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 
5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor 
 între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om 
6 care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi  
 oamenii. 
 Când s-a împlinit timpul, el a dat această mărturie, 
7 pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol 
 – vă spun adevărul, nu mint, – 
 ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. 
8 Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, 
 ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi bogăţiilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,1-13 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 
 „Un om bogat avea un administrator, 
 care a fost denunţat că-i risipeşte averea. 
2 Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? 
 Dă cont de administraţia ta 
 pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». 
3 Administratorul şi-a zis: 
 «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? 
 Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. 
4 Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din  
 administraţie 
 să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». 
5 Aşadar, a chemat unul câte unul 
 pe cei care aveau datorii către stăpânul său. 
 Şi l-a întrebat pe cel dintâi: 
 «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». 
6 Acesta i-a răspuns: 
 «Cu o sută de măsuri de untdelemn». 
 Administratorul i-a zis: 
 «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». 
7 Apoi l-a întrebat pe un altul: 
 «Tu cu cât eşti dator?». 
 Acesta i-a răspuns: 
 «Cu o sută de saci de grâu». 
 Administratorul i-a zis: 
 «Poftim actul şi scrie optzeci». 
8 Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit 
 pentru că se dovedise înţelept. 
 Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii. 



Duminică - Anul C 
9 Şi eu vă zic vouă: 
 faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor necinstite 
 pentru ca atunci când nu le veţi mai avea 
 aceşti prieteni să vă primească în lăcaşurile veşnice”. 
10 „Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri 
 este vrednic şi în cele mari, 
 iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, 
 este necinstit şi în cele mari. 
11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, 
 cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 
12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână lucrurile altuia, 
 cine vă va încredinţa ce este al vostru? 
13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. 
 Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, 
 sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. 
 Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Mamonei”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
forma scurtă: 

 
 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi bogăţiilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,10-13 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
10 „Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri 
 este vrednic şi în cele mari, 
 iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, 
 este necinstit şi în cele mari. 
11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, 
 cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 
12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână lucrurile altuia, 
 cine vă va încredinţa ce este al vostru? 
13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. 
 Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, 
 sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. 
 Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Mamonei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Cine face parte din poporul lui Dumnezeu 
      să se întoarcă la Ierusalim 
      şi să construiască templul Domnului. 
 
 Începutul cărţii lui Esdra 1,1-6 
 
 
 
1  În primul an al domniei lui Cirus, regele Persiei, 
  ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, 
 Domnul l-a inspirat pe Cirus, regele Persiei, 
 şi acesta a pus să se vestească în toată împărăţia sa 
 prin viu grai şi în scris această poruncă: 
2 „Aşa vorbeşte Cirus, regele Persiei: 
 Domnul Dumnezeul cerului mi-a dat toate împărăţiile pământului 
 şi mi-a poruncit să-i construiesc un templu la Ierusalim, în Iudeea. 
3 Cine dintre voi face parte din poporul său, Dumnezeu să fie cu el; 
 să se întoarcă la Ierusalim, în Iudeea 
 şi să construiască acolo templul Domnului, Dumnezeul lui Israel. 
 Căci el este Dumnezeul care locuieşte în Ierusalim. 
4 Oriunde locuiesc supravieţuitori din poporul Domnului, 
 populaţia din acel loc să-i ajute cu argint, cu aur, 
 cu daruri în natură şi vite şi alte daruri 
 făcute de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu din Ierusalim”. 
5 Atunci capii de familie din triburile lui Iuda şi Beniamin, 
 preoţii şi leviţii, într-un cuvânt, 
 toţi cei cărora Dumnezeu le-a inspirat hotărârea de a se întoarce, 
 au plecat să construiască templul Domnului în Ierusalim. 
6 Toţi vecinii lor le-au venit în ajutor cu dărnicie, 
 aducându-le obiecte de argint şi de aur, 
 daruri în natură şi vite şi alte lucruri preţioase, 
 fără a pune la număr 
 ceea ce a oferit fiecare de bunăvoie pentru templu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3a) 
 
 R.:  Să ne bucurăm în Domnul, 
   căci a făcut pentru noi lucruri minunate! 
 
1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R... 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 inima ne este plină de bucurie. R... 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră, 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R... 
 
6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Domnul îi urăşte pe cei răi. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  3,27-34 
 
 
27  Fiul meu, 
  nu refuza o binefacere celui care are nevoie de ea, 
 când poţi să o faci; 
 când ai de unde să dai, 
28 nu spune aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi, îţi voi da mâine”. 
29 Nu unelti răul împotriva aproapelui tău, 
 care locuieşte liniştit lângă tine; 
30 nu te certa fără pricină cu cineva când nu ţi-a făcut nici un rău; 
31 nu-l invidia pe omul care recurge la silnicie 
 şi nu urma nici una din căile lui, 
32 căci Domnul îi urăşte pe cei răi, dar este prietenul celor drepţi. 
33 Blestemul Domnului atârnă peste casa celui nelegiuit, 
 dar binecuvântarea lui rămâne peste casa celor drepţi. 
34 El îşi bate joc de cei batjocoritori, 
 dar îşi arată bunăvoinţa faţă de cei smeriţi. 
 Cei înţelepţi se vor bucura de cinste, 
 pe când cei nebuni vor avea parte de ocară. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: cf. 1b) 
 
 R.:  Cel drept va locui în veci 
   în casa Domnului. 
 
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
3ab el spune adevărul din inima sa 
 şi nu cleveteşte cu limba lui. R... 
 
3cd El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab  Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R... 
 
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R... 



Luni 

 
 ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune, 
     să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Lumina se pune într-un sfeşnic, 
       pentru ca cei care intră să o vadă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 8,16-18 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii: 
16 „Nimeni, după ce a aprins o făclie, nu o acoperă cu un vas, 
 nici nu o pune sub pat, ci într-un sfeşnic, 
 pentru ca cei care intră să vadă lumina. 
17 Nimic nu este ascuns care să nu fie dat la iveală 
 şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut 
 şi care să nu iasă la lumină. 
18 Aşadar, luaţi seama la felul cum ascultaţi! 
 Căci celui care are i se va mai 
 da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce crede că are”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Israeliţii întorşi din robie 
      au terminat de construit casa lui Dumnezeu 
      şi au sărbătorit Paştele. 
 
 Citire din cartea lui Esdra  6,7-8.12b.14-20 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  regele Persiei, Darius, 
 a scris guvernatorilor provinciei aşezate la apus de Eufrat următoarele: 
7 „Lăsaţi-i pe guvernatorul iudeilor 
 şi pe bătrânii lor să lucreze la templul lui Dumnezeu. 
 Ei să zidească din nou pe locul unde fusese mai înainte. 
8 Iată poruncile pe care le dau 
 cu privire la ceea ce aveţi de făcut faţă de bătrânii iudeilor 
 pentru reconstruirea templului lui Dumnezeu: 
 din veniturile regelui, adică din impozitele strânse dincolo de Eufrat, 
 să fie plătite cheltuielile acestor oameni la timp, 
 ca să nu se oprească lucrările. 
12b Eu, Darius, am dat această poruncă, să fie îndeplinită întocmai!”. 
14 Bătrânii iudeilor au continuat cu bine lucrările construcţiei, 
 fiind încurajaţi de cuvintele profeţilor Aggeu şi Zaharia, fiul lui Ido. 
 Ei au terminat construcţia, după porunca Dumnezeului lui Israel 
 şi după hotărârile lui Cirus, Darius şi Artaxerxe, regii perşilor. 
15 Templul a fost terminat în ziua a treia a lui Adar, 
 în anul al şaselea al domniei regelui Darius. 
 
16 Atunci israeliţii, preoţii, leviţii şi ceilalţi care se întorseseră din exil, 
 au celebrat cu bucurie sfinţirea casei lui Dumnezeu. 
17 Pentru sfinţirea acestei case a lui Dumnezeu 
 ei au jertfit o sută de tauri, două sute de berbeci şi patru sute de miei, 
 iar ca jertfă de ispăşire pentru întregul Israel 
 au oferit doisprezece ţapi, după numărul triburilor lui Israel. 
18 Apoi i-au instalat pe preoţi, rânduindu-i după clasele lor, 
 iar pe leviţi i-au aşezat pe grupe, pentru a sluji în templul din Ierusalim, 
 după cum este prescris în cartea lui Moise. 
19 Fiii lui Israel întorşi din robie 



Marţi 

 au sărbătorit Paştele în ziua a paisprezecea a lunii întâi. 
20 Preoţii şi leviţii, toţi până la unul au săvârşit ritul de curăţire, 
 astfel încât toţi erau curaţi. 
 Ei au jertfit mielul de Paşti pentru toţi cei întorşi din exil, 
 pentru fraţii lor preoţi şi pentru ei înşişi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Vom merge cu bucurie 
   în casa Domnului. 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime! R... 
 
3 Ierusalime, tu eşti zidit 
 ca o cetate bine întărită. 
4a Acolo se urcă seminţiile, 
 seminţiile Domnului. R... 
 
4b După Legea lui Israel  
 să laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Diferite cugetări. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  21,1-6.10-13 
 
 
1  Inima regelui este în mâna Domnului 
  ca un curs de apă pe care îl îndreaptă încotro vrea. 
2 Fiecare crede că toate căile lui sunt drepte, 
 dar cel care pătrunde inimile este Domnul. 
3 A practica dreptatea şi a fi nepărtinitor la judecată 
 sunt lucruri mai plăcute Domnului decât a aduce jertfe. 
4 Cei nelegiuiţi strălucesc privind de sus, umflându-se de mândrie, 
 dar aceasta nu-i decât un păcat. 
5 Planurile omului harnic îi aduc numai câştig, 
 dar omul leneş este totdeauna în pierdere. 
6 Comorile câştigate prin minciună sunt iluzie trecătoare care duce la  
 moarte. 
10 Cel rău nu doreşte decât să facă rău 
 şi nu are nici un fel de bunăvoinţă pentru aproapele său. 
11 Când cel batjocoritor este pedepsit, cel simplu devine înţelept 
 şi ştiinţa lui creşte atunci când cel înţelept este instruit. 
12 Dumnezeu cel drept priveşte la casa celui fărădelege 
 şi-i prăbuşeşte pe cei nelegiuiţi în nenorocire. 
13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracilor 
 va striga şi el la rândul său, dar nu va fi auzit. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1.27.30.34.35.44 (R.: cf. 35a) 
 
 R.:  Condu-ne, Doamne, 
   pe calea poruncilor tale! 
 
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, 
 care umblă în legea Domnului. R... 
 
27 Fă-mă să înţeleg calea poruncilor tale 
 şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R... 
 
30 Am ales calea adevărului, 
 mi-am propus să urmez hotărârile tale. R... 
 
34 Dă-mi înţelepciunea să cunosc legea ta 
 şi s-o împlinesc din toată inima. R... 
 
35 Călăuzeşte-mă pe calea poruncilor tale, 
 căci ea este bucuria mea. R... 
 
44 Voi păzi de-a pururi legea ta, 
 totdeauna şi pe vecie. R... 
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 ALELUIA Lc 11,28 

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă 
       cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 8,19-21 
 
 
 
19  În timpul acela, 
  mama şi rudele lui Isus au venit la el, 
 dar nu puteau să ajungă până la el din cauza mulţimii. 
20 Cineva i-a spus: 
 „Mama şi rudele tale stau afară şi doresc să te vadă”. 
21 El le-a răspuns: 
 „Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
 şi-l împlinesc”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu nu ne-a părăsit în sclavia noastră. 
 
 Citire din cartea lui Esdra  9,5-9 
 
 
5  Eu, Esdra, 
  în timpul jertfei de seară, după ce stătusem cu faţa la pământ, 
 m-am ridicat şi, cu hainele şi mantaua sfâşiate, 
 m-am aruncat în genunchi, 
 mi-am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: 
6 „Dumnezeul meu, mi-e ruşine 
 şi nu îndrăznesc să ridic faţa mea către tine, 
 căci fărădelegile noastre s-au înmulţit până peste capetele noastre 
 şi vinovăţia noastră a ajuns până la ceruri. 
7 Din zilele părinţilor noştri şi până astăzi noi ne aflăm în vinovăţie 
 şi din cauza fărădelegilor noastre am fost daţi noi, 
 regii noştri şi preoţii noştri în mâinile regilor străini, 
 am fost daţi pradă sabiei, robiei, jafului şi umilirii, 
 care ne acoperă şi astăzi faţa. 
8 Şi acum, Domnul Dumnezeul nostru 
 s-a îndurat de noi pentru scurtă vreme: 
 ne-a eliberat pe câţiva din cei ce rămăseseră 
 şi ne-a dat un adăpost în locul cel sfânt. 
 Astfel Domnul Dumnezeul nostru 
 a făcut să strălucească ochii noştri 
 şi ne-a dat un strop de mângâiere în robia noastră. 
9 Suntem sclavi, dar în sclavia noastră Dumnezeu nu ne-a părăsit. 
 El a îndreptat spre noi bunăvoinţa regilor Persiei, ne-a readus la  
 viaţă, 
 pentru ca să putem zidi din nou templul Dumnezeului nostru, 
 să-l ridicăm din ruine, 
 dându-ne astfel un adăpost sigur în Iuda şi în Ierusalim”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Tob 13,2.4.6.7.8 (R.: cf. 1b) 
 
 R.:  Mare eşti, Doamne, 
   tu eşti împăratul cel veşnic! 
 
2 Dumnezeule, tu eşti acela care pedepseşti 
 şi tot tu eşti plin de îndurare. 
 Tu trimiţi la moarte şi redai din nou viaţa; 
 nimeni nu poate scăpa de sub mâna ta. R... 
 
4 Căci el v-a împrăştiat printre neamuri, 
 printre neamuri care nu-l cunosc pe el, 
 ca să vestiţi faptele lui minunate şi să-i faceţi să înţeleagă 
 că nu este în afară de el, alt Dumnezeu Atotputernic. R... 
 
6 Priviţi, aşadar, ce a făcut pentru noi şi cu frică şi cutremur daţi  
 mărturie. 
 Preamăriţi-l pe regele veşnic prin faptele voastre. R... 
 
7 Din ţara în care mă aflu în exil eu îi aduc mulţumiri, 
 pentru că şi-a arătat maiestatea în faţa unui popor de păcătoşi. R... 
 
8 Întoarceţi-vă la Dumnezeu, voi păcătoşilor. 
 Faceţi ceea ce este drept înaintea Domnului 
 şi să ştiţi că el vă va arăta îndurarea sa. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, 
      ci numai hrana de trebuinţă. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  30,5-9 
 
 
5  Orice cuvânt al lui Dumnezeu este sigur, 
  el este un scut pentru cei care-şi caută adăpost în el. 
6 Nu adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu, 
 ca să nu te dojenească şi să nu fii găsit mincinos. 
7 Doamne, eu îţi cer două lucruri, nu mi le refuza înainte ca eu să mor: 
8 Ţine departe de mine falsitatea şi minciuna; 
 nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie; 
 dă-mi numai hrana de trebuinţă, 
9 ca nu cumva, bogat fiind, să mă lepăd de tine şi să zic: 
 „Cine este Domnul?”, 
 sau nu cumva, fiind în mizerie, 
 să ajung un hoţ şi să profanez astfel numele Dumnezeului meu. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,29.72.89.101.104.163 (R.: 105a) 
 
 R.:  Legea ta, Doamne, 
   este o făclie pentru picioarele mele. 
 
29 Ţine-mă, Doamne, departe de calea minciunii 
 şi ajută-mă să merg pe calea ta. R... 
 
72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta, 
 decât mii de lucruri de aur şi argint. R... 
 
89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci, 
 neschimbat ca cerul. R... 
 
101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului, 
 pentru a păzi cuvântul tău. R... 
 
104 Devin mai priceput păzind poruncile tale, 
 de aceea urăsc orice cale a minciunii. R... 
 
163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna. 
 Dar iubesc legile tale. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  I-a trimis pe cei doisprezece 
       să predice împărăţia lui Dumnezeu 
       şi să vindece pe cei bolnavi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai săi, 
 le-a dat putere şi autoritate asupra duhurilor rele 
 şi să-i vindece pe cei bolnavi. 
2 Apoi i-a trimis să predice împărăţia lui Dumnezeu 
 şi să vindece pe cei bolnavi 
3 şi le-a spus: „Să nu luaţi nimic cu voi la drum, nici toiag, 
 nici sac de merinde, nici pâine, nici bani şi nici haină de schimb. 
4 Dacă vi se oferă găzduire într-o casă, 
 rămâneţi în ea până veţi pleca din localitatea aceea. 
5 Şi dacă oamenii nu vă vor oferi găzduire, ieşiţi din localitatea aceea, 
 scuturându-vă praful de pe picioare; 
 aceasta va fi o mărturie împotriva lor”. 
6 Cei doisprezece au plecat şi au mers din sat în sat, 
 predicând evanghelia şi vindecându-i pretutindeni pe cei bolnavi. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Construiţi-mi casa şi voi locui cu plăcere într-însa. 
 
 Citire din cartea profetului Aggeu 1,1-8 
 
 
 
1  În anul al doilea al domniei lui Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, 
  cuvântul Domnului a fost adresat prin profetul Aggeu 
 lui Zorobabel, guvernatorul Iudeii, fiul lui Salatiel 
 şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Ioţedek: 
2 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Poporul acesta zice: 
 «N-a sosit încă timpul pentru a zidi din nou casa Domnului». 
3 Dar iată ce spune Domnul prin gura profetului Aggeu: 
4 «Pentru voi, însă a sosit oare timpul ca să vă instalaţi în case luxoase, 
 în timp ce casa mea este în ruină?». 
5 Şi acum, aşa vorbeşte Domnul universului: 
 «Gândiţi-vă bine în ce stare vă aflaţi: 
6 voi aţi semănat mult, dar aţi recoltat puţin; 
 aţi mâncat, dar nu v-aţi putut sătura; 
 aţi băut, dar nu v-aţi putut potoli setea; 
 v-aţi îmbrăcat, dar nu v-a fost cald 
 şi muncitorul care şi-a primit plata a pus-o într-o pungă spartă». 
7 Aşa vorbeşte Domnul universului: «Luaţi aminte la ce trebuie să  
 faceţi. 
8 Mergeţi în munţi, aduceţi lemne şi construiţi casa lui Dumnezeu. 
 Voi locui cu plăcere în ea şi voi fi preamărit într-însa, spune Domnul»”. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
 
 R.:  Domnul iubeşte 
   pe poporul său. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R... 
 
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R... 
 
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului; 
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Nimic nu e nou sub soare. 
 
 Citire din cartea lui Qohelet 1,2-11 
 
 
2  Deşertăciunea deşertăciunilor, spune Qohelet; 
  deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune. 
3 Cu ce se alege omul din toată agoniseala lui 
 pentru care se trudeşte sub soare? 
4 O generaţie se duce, o generaţie vine, 
 dar pământul rămâne de-a pururi acelaşi. 
5 Soarele răsare, soarele apune, 
 grăbindu-se către lăcaşul său, ca să răsară iarăşi. 
6 Vântul se îndreaptă către miazăzi, apoi se întoarce către  
 miazănoapte, 
 se învârte şi se răsuceşte, întorcându-se mereu în ocolurile sale. 
7 Toate fluviile curg în mare şi marea nu se umple. 
 Ele vin înapoi la locul de la care au plecat, ca să pornească din nou. 
8 Toate lucrurile se frământă şi graiul omenesc nu poate spune pentru  
 ce. 
 Ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple cu câte aude. 
9 Ceea ce a fost va mai fi şi ceea ce s-a întâmplat se va mai întâmpla, 
 nimic nu e nou sub soare. 
10 Dacă este ceva despre care să se spună: „Iată, acesta este un lucru  
 nou”, 
 şi acesta a fost deja în vremurile dinaintea noastră. 
11 Nimeni nu-şi mai aduce aminte de cei care au trăit în trecut 
 şi tot aşa de cei care vor trăi în viitor, 
 nu-şi va mai aduce aminte nimeni dintre cei care vor urma după ei. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Tu ai rămas, Doamne, 
   adăpostul nostru din neam în neam. 
 
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R... 
 
5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis, 
 sunt ca iarba trecătoare: 
6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte, 
 seara este cosită şi se usucă. R... 
 
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi! R... 
 
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre. 
17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra  
 noastră! 
 Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! 
 Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R... 



Joi 

 
 ALELUIA In 14,5 

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul; 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Lui Ioan i-am tăiat capul; 
       dar cine este acest om despre care aud aceste  
       lucruri? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,7-9 
 
 
 
7  În timpul acela, 
  Irod tetrarhul a auzit vorbindu-se despre cele săvârşite de Isus 
 şi nu ştia ce să creadă, 
 deoarece unii spuneau că Ioan Botezătorul a înviat din morţi, 
8 alţii ziceau că s-a arătat profetul Ilie, 
 iar alţii că a înviat un profet dintre cei din vechime. 
9 Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul. 
 Dar cine este acest om despre care aud astfel de lucruri?”. 
 Şi căuta să-l vadă. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Încă puţină vreme 
      şi voi umple casa aceasta de mărire. 
 
 Citire din cartea profetului Aggeu 1,15b – 2,9 
 
 
 
15b În anul al doilea al domniei lui Darius, 
2,1 în ziua a douăzeci şi una a lunii a şaptea, 
 Domnul a vorbit astfel prin profetul Aggeu: 
2 „Mergi şi vorbeşte lui Zorobabel, guvernatorul Iudeii, fiul lui Salatiel 
 şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Ioţedek, 
 şi la tot restul poporului: 
3 Mai este printre voi în viaţă 
 cineva dintre cei care au văzut acest templu în strălucirea lui dintâi? 
 Cum îl vedeţi acum? 
 Aşa cum este acum nu vi se pare redus la nimica toată? 
4 Dar acum, curaj, Zorobabel; 
 curaj, Iosua, mare preot; 
 curaj, întreg popor al ţării, spune Domnul; la treabă! 
 Eu sunt cu voi, spune Domnul universului. 
5 Eu rămân credincios legământului pe care l-am încheiat cu voi 
 când aţi ieşit din Egipt. 
 Duhul meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi! 
6 Căci aşa vorbeşte Domnul universului: 
 Încă puţină vreme şi apoi voi zgudui cerul şi pământul, marea şi uscatul. 
7 Voi zgudui toate popoarele şi toate comorile lor vor curge aici 
 şi eu voi umple de splendoare acest templu, spune Domnul  
 universului. 
8 Al meu este argintul, al meu este aurul. 
9 Strălucirea viitoare a acestui templu o va întrece pe cea dintâi; 
 în acest loc voi dărui pacea, spune Domnul universului”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 42,1.2.3.4 (R.: cf. 5bc) 
 
 R.:  Eu nădăjduiesc în Domnul, 
   căci el este mântuitorul meu. 
 
1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, şi apără-mi cauza 
 în faţa unui popor lipsit de credinţă, 
 scapă-mă de omul perfid şi trădător. R... 
 
2 Căci tu, Dumnezeule, eşti puterea mea! 
 Pentru ce m-ai îndepărtat? 
 Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare 
 sub apăsarea duşmanului? R... 
 
3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău! 
 Ele să mă călăuzească. 
 Să mă ducă la muntele tău cel sfânt 
 şi în lăcaşurile tale. R... 
 
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, 
 la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea. 
 Voi proclama în imnurile mele 
 că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său. 
 
 Citire din cartea lui Qohelet 3,1-11 
 
 
1  Toate îşi au vremea lor 
  şi fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său: 
2 un timp pentru a se naşte, un timp pentru a muri; 
 un timp pentru a sădi şi un timp pentru a recolta; 
3 un timp pentru a ucide şi un timp pentru a vindeca, 
 un timp pentru a distruge şi un timp pentru a construi; 
 un timp pentru a plânge şi un timp pentru a râde; 
4 un timp pentru a boci şi un timp pentru a dansa; 
5 un timp pentru a arunca pietre şi un timp pentru a le strânge; 
6 un timp pentru a căuta şi un timp pentru a pierde; 
 un timp pentru a păstra şi un timp pentru a arunca; 
7 un timp pentru a rupe şi un timp pentru a coase la loc; 
 un timp pentru a tăcea şi un timp pentru a vorbi; 
8 un timp pentru a iubi şi un timp pentru a urî; 
 un timp pentru război şi un timp pentru pace. 
9 Cu ce se alege cel care munceşte, din toată truda sa? 
10 Am văzut toate îndeletnicirile la care-i supune Dumnezeu pe oameni. 
11 Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt bune la timpul lor. 
 Dumnezeu a pus în inima omului gândul veşniciei, 
 deşi omul nu poate cuprinde de la începutul şi până la sfârşitul vieţii 
 lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1a şi 2abc.3-4 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Binecuvântat să fie Domnul, 
   căci el este ocrotitorul meu! 
 
1a Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea! 
2abc El este ajutorul meu şi tăria mea, 
 turnul meu de apărare şi eliberatorul meu. 
 El este scutul care mă apără. R... 
 
3 Doamne, ce este omul, că te îngrijeşti de el, 
 sau fiul omului că îl iei în seamă? 
4 Omul este ca o suflare, 
 zilele lui sunt ca umbra care trece. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Mesia… Fiul Omului va avea mult de suferit. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,18-22 
 
 
 
18  Într-o zi, 
  pe când Isus se afla într-un loc singuratic pentru rugăciune, 
 fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare: 
 „Cine zice lumea că sunt eu?”. 
19 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, 
 alţii că eşti un profet de altădată, care ar fi înviat”. 
20 Isus i-a întrebat: 
 „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?”. 
 Petru a luat cuvântul şi i-a răspuns: 
 „Mesia lui Dumnezeu”. 
21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta; 
22 şi le-a explicat: 
 „Fiul Omului va avea mult de suferit: 
 el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, 
 va fi ucis, dar a treia zi va învia”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău! 
 
 Citire din cartea profetului Zaharia 2,1-5.10-11a 
 
 
1  Eu, Zaharia, 
  am ridicat ochii şi iată ce am văzut: 
 un om care ţinea în mână o funie de măsurat. 
2 L-am întrebat: „Unde te duci?”. 
 El mi-a răspuns: 
 „Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are”. 
3 Îngerul care îmi vorbea a ieşit şi a întâlnit alt înger care 
4 i-a spus: „Aleargă şi vorbeşte acestui tânăr: 
 Ierusalimul trebuie să fie o cetate fără ziduri 
 din pricina mulţimii de oameni şi de vite care vor fi în mijlocul ei”. 
5 Eu însumi, spune Domnul, 
 voi fi un zid de foc împrejurul lui şi o mărire în mijlocul lui. 
10 Bucură-te şi te înveseleşte, fiică a Sionului, 
 căci iată eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 
11a În ziua aceea multe naţiuni se vor ataşa de Domnul 
 şi vor deveni poporul meu. 
 Eu voi locui în mijlocul tău”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d) 
 
 R.:  Domnul ne poartă de grijă, 
   căci el este păstorul nostru. 
 
10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, 
 vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi: 
 „Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna 
 şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R... 
 
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, 
 l-a eliberat din mâna celui mai tare. 
12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului, 
 vor veni ca un şuvoi spre bunătăţile Domnului. R... 
 
13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă, 
 se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă; 
 voi schimba jalea lor în bucurie, 
 îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale, 
      înainte ca ţărâna să se întoarcă în pământ şi duhul la  
      Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea lui Qohelet 11,9 – 12,8 
 
 
9  Bucură-te, tinere, în tinereţea ta 
  şi fii cu inima veselă cât eşti tânăr; 
 urmează căile inimii tale şi dorinţele ochilor tăi, 
 dar să ştii că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. 
10 Izgoneşte tristeţea din inima ta 
 şi îndepărtează suferinţa din trupul tău; 
 tinereţea şi primăvara vieţii sunt trecătoare. 
12,1 Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale, 
 înainte de a veni zilele rele 
 şi înainte de a se apropia anii în care va trebui să spui: 
 „Nu găsesc nici o plăcere în ei”; 
2 înainte de a se întuneca soarele şi lumina, luna şi stelele 
 şi înainte de vremea în care norii rămân şi după ploaie. 
3 Atunci este ceasul în care tremură paznicii casei 
 şi se încovoaie bărbaţii cei tari, 
 se opresc din lucru cele care macină, căci s-au rărit, 
 se întunecă cele care se uită pe ferestre, 
4 se închide uşa cea cu două canaturi dinspre stradă; 
 când huruitul morii se stinge, ciripitul păsărilor slăbeşte 
 şi toate tonurile cântecelor amuţesc, 
5 atunci te temi de orice înălţime şi te sperii pe drum, 
 atunci migdalul înfloreşte, lăcusta abia se târăşte 
 şi ca perele îşi pierd gustul; 
 atunci omul se îndreaptă spre casa lui cea veşnică, 
 iar bocitoarele dau târcoale pe străzi. 
6 Gândeşte-te la aceasta până nu se rupe funia de argint, 
 până nu se sfărâmă lampa de aur, 
 până nu se sparge urciorul la izvor, 
 până nu cade roata de la fântână, 
7 până nu se întoarce ţărâna în pământul căruia îi aparţine 
 şi până ce duhul nu se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. 
8 Deşertăciunea deşertăciunilor, spune Ecleziastul, 
 toate sunt deşertăciune! 



Sâmbătă 

 
Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Tu ai rămas, Doamne, 
   adăpostul nostru din neam în neam. 
 
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R... 
 
5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis, 
 sunt ca iarba trecătoare: 
6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte, 
 seara este cosită şi se usucă. R... 
 
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi! R... 
 
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre. 
17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra  
 noastră! 
 Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! 
 Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor. 
       Ucenicii nu îndrăzneau să-l întrebe pe Isus. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,43b-45 
 
 
 
43b  În timpul acela, 
  pe când toată lumea se minuna de tot ce făcea Isus, 
 el a zis ucenicilor săi: 
44 „Întipăriţi-vă bine în minte ce vă spun: 
 Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor”. 
45 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvântul acesta, 
 care pentru ei era aşa de ascuns, încât nu-l pricepeau, 
 şi se temeau să-l întrebe ce a vrut să spună prin aceasta. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXVI-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa 
      îşi va salva viaţa. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  18,25-28 
 
 
25  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!». 
 Ascultaţi, voi, cei din casa lui Israel, 
 oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte? 
26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, 
 apoi moare în starea aceasta, 
 el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o. 
27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o 
 şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa. 
28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale, 
 pe care le-a săvârşit, 
 el va fi viu şi nu va muri”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5.6-7.8-9 (R.: 6a) 
 
 R.:  Aminteşte-ţi, Doamne, 
   de bunătatea şi iubirea ta! 
 
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeu, mântuitorul meu. R... 
 
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta 
 care sunt veşnice. 
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele 
 şi de fărădelegile mele; 
 adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, 
 pentru bunătatea ta, Doamne. R... 
 
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea; 
9 el conduce pe cei umili spre dreptate, 
 îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R... 
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 LECTURA A II-A  Să aveţi în voi aceleaşi sentimente 
        pe care le avea şi Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  2,1-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, 
 ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, 
 avem sentimente de iubire şi compătimire, 
2 atunci faceţi-mi bucuria deplină 
 prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, 
 o singură dragoste şi un singur gând; 
3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! 
 Dar să aveţi destulă smerenie, 
 ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 
4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, 
 ci la binele celorlalţi. 
5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 
6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu  
 Dumnezeu, 
7 dar s-a înjosit pe sine luând starea de sclav şi devenind asemenea  
 oamenilor. 
 După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe  
 cruce. 
9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat 
 şi i-a dăruit un nume care este mai presus de orice alt nume, 
10 pentru ca în numele lui Isus toată făptura, 
 în cer, pe pământ, şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: 
 Isus Cristos este Domnul! 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 LECTURA A II-A  Să aveţi în voi aceleaşi sentimente 
        pe care le avea şi Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  2,1-5 
 
 
1  Fraţilor, 
  dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, 
 ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, 
 avem sentimente de iubire şi compătimire, 
2 atunci faceţi-mi bucuria deplină 
 prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, 
 o singură dragoste şi un singur gând; 
3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! 
 Dar să aveţi destulă smerenie, 
 ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 
4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, 
 ci la binele celorlalţi. 
5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Părându-i rău, s-a dus. Vameşii şi desfrânatele 
       vor merge înaintea voastră în împărăţia lui  
       Dumnezeu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 21,28-32 
 
 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mai marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 
28 „Ce vi se pare? 
 Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: 
 «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 
29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; 
 dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 
30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. 
 Acesta, i-a răspuns: 
 «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 
31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?”. 
 Ei au răspuns: „Cel dintâi”. 
 Isus le-a zis: „Adevăr vă spun, că vameşii şi desfrânatele 
 vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 
32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, 
 şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; 
 voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, 
 nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Eşti gelos în locul meu? 
      De-ar trimite Domnul duhul său peste toţi! 
 
 Citire din cartea Numerilor 11,25-29 
 
 
 
25  În zilele acelea, 
  Domnul a coborât în nor şi i-a vorbit lui Moise. 
 A luat din duhul care era peste el 
 şi l-a trimis peste cei şaptezeci de bătrâni ai poporului. 
 De îndată ce duhul s-a aşezat peste ei, 
 au început să profeţească, apoi s-au oprit. 
 Printre bătrânii care fuseseră aleşi se numărau 
26 şi doi bărbaţi, unul cu numele Eldad şi celălalt cu numele Medad, 
 care rămăseseră în tabără. 
 Deşi n-au venit la cortul întâlnirii, duhul s-a aşezat şi peste ei 
 şi au început să profeţească în tabără. 
27 Atunci un tânăr a alergat şi i-a dat de ştire lui Moise, zicând: 
 „Eldad şi Medad profeţesc în tabără”. 
28 Iosua, fiul lui Nun, care din tinereţe îi slujea lui Moise, 
 a luat cuvântul zicând: „Moise, domnul meu, opreşte-i!”. 
29 Moise i-a răspuns: „Eşti gelos în locul meu? 
 De-ar trimite Dumnezeu duhul său peste toţi, 
 ca să facă din tot poporul său un popor de profeţi!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.10.12-13.14 (R.: cf. 9a) 
 
 R.:  Legea Domnului 
   este bucuria inimii mele. 
 
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R... 
 
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R... 
 
12 Iată pentru ce slujitorul tău scoate lumină din ele; 
 pentru cel care le păzeşte răsplata este mare. 
13 Cine-şi dă seama de greşelile sale? 
 Iartă-mi-le pe cele făcute din neştiinţă. R... 
 
14 Mai presus de toate, păzeşte-mă de mândrie, 
 ca ea să nu mă stăpânească niciodată. 
 Astfel voi fi desăvârşit, 
 ferit de păcatul cel mare. R... 
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 LECTURA A II-A  Bogăţiile voastre vor putrezi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6 
 
 
1  Ascultaţi-mă, voi bogaţilor! 
  Plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirii care vă aşteaptă. 
2 Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de molii, 
3 până şi aurul şi argintul vostru vor fi mâncate de rugină. 
 Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc. 
 Voi aţi adunat bani, cu toate că suntem în zilele de pe urmă. 
4 Lucrătorii v-au secerat ogoarele şi voi nu i-aţi plătit, 
 plata lor strigă răzbunare şi strigătele lor de nemulţumire 
 au ajuns până la urechile Domnului oştirilor. 
5 Aţi căutat pe pământ plăcerea şi luxul, 
 aţi chefuit în timp ce alţii erau masacraţi. 
6 Voi l-aţi condamnat pe cel drept şi l-aţi ucis, 
 fără ca el să vi se împotrivească. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; 
     sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. 
       Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,38-43.45.47 
 
 
38  Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: 
  „Învăţătorule, 
 am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău; 
 am voit să-l împiedicăm, 
 căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. 
39 Isus i-a răspuns: 
 „Nu-l împiedicaţi, căci cel care face o minune în numele meu 
 nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 
40 Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. 
41 Cine vă va da şi numai un pahar cu apă, 
 pentru că îi aparţineţi lui Cristos, 
 vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. 
42 Cine se face vinovat de căderea, 
 chiar şi a unuia singur dintre aceştia mici, care cred în mine, 
 i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, 
 trasă de măgari, şi să fie aruncat în mare. 
43 Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! 
 E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, 
 decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în gheenă, 
 acolo unde focul nu se stinge. 
45 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, 
 căci e mai bine să intri schilod în viaţa veşnică 
 decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în gheenă. 
47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l. 
 Căci mai bine este să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, 
 decât cu amândoi ochii să fii aruncat în gheenă, 
 unde chinul nu se sfârşeşte şi focul nu se stinge”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Cei care acum petrec şi cântă 
      vor trebui să meargă în robie. 
 
 Citire din cartea profetului Amos 6,1a.4-7 
 
 
1a  Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic: 
  „Vai de cei care trăiesc fără de grijă în Sion 
 şi de cei care se cred în siguranţă pe Muntele Samariei! 
4 Culcaţi pe paturi de fildeş, tolăniţi pe divanurile lor, 
 mănâncă mieii cei mai buni din turmă şi viţeii cei mai fragezi din  
 staul, 
5 fredonează la sunetul harpei, 
 se cred iscusiţi ca David în instrumentele muzicale, 
6 beau vin din cupe largi, se dau cu parfumurile cele mai rafinate, 
 dar nu le pasă câtuşi de puţin de prăbuşirea lui Iosif. 
7 De aceea, acum vor trebui să meargă în robie, 
 ei vor fi în fruntea celor deportaţi 
 şi orgiile acestor petrecăreţi vor înceta”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. 2a) 
 
 R.:  Preamăreşte, suflete al meu, pe Domnul. 
  sau 
   Aleluia. 
 
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R... 
 
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R... 
 
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R... 
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 LECTURA A II-A  Păzeşte poruncile până la venirea Domnului. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 6,11-16 
 
 
11  Preaiubitule, 
  tu, omul lui Dumnezeu, 
 fugi de aceste lucruri şi străduieşte-te să fii drept şi evlavios; 
 trăieşte în credinţă şi iubire, în răbdare şi blândeţe. 
12 Du mai departe lupta cea bună pentru credinţă 
 şi străduieşte-te să ajungi la viaţa cea veşnică, 
 la care ai fost chemat 
 şi pentru care ai fost în stare să dai o bună mărturie de credinţă 
 în faţa multor martori. 
13 Te implor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor 
 şi înaintea lui Cristos Isus 
 care a dat o mărturie atât de frumoasă în faţa lui Pilat din Pont, 
14 te implor să păzeşti porunca Domnului, rămânând fără pată 
 şi fără vină până la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 
15 Cel care va face să apară Cristos la timpul hotărât este singurul 
 şi fericitul stăpânitor, regele regilor, domnul domnilor, 
16 singurul care posedă nemurirea, 
 care locuieşte într-o lumină de nepătruns 
 şi pe care nimeni nu l-a văzut vreodată şi nici nu-l poate vedea. 
 A lui este cinstea şi puterea veşnică. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ai primit cele bune, iar Lazăr cele rele; 
       acum el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,19-31 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus fariseilor: 
19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în veşminte luxoase 
 şi benchetuia în fiecare zi. 
20 Iar un sărac, cu numele de Lazăr, 
 zăcea înaintea uşii lui, plin de bube. 
21 El ar fi fost bucuros să se sature 
 cu firimiturile care cădeau de pe masa bogatului 
 dar nimeni nu i le dădea. 
 Doar câinii veneau şi-i lingeau bubele. 
22 A murit săracul 
 şi a fost dus de către îngeri în cer, lângă Abraham. 
 A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. 
23 Iar în iad, fiind în chinuri, 
 şi-a ridicat ochii şi l-a văzut de departe pe Abraham 
 şi pe Lazăr la pieptul său. 
24 Atunci a strigat: «Părinte Abraham, fie-ţi milă de mine 
 şi trimite-l pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă 
 şi să-mi răcorească limba, căci sufăr cumplit în văpaia aceasta». 
25 Dar Abraham i-a răspuns: 
 «Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune în viaţă, 
 pe când Lazăr cele rele; 
 acum, dimpotrivă, el are parte de mângâiere, 
 iar tu de suferinţă. 
26 Pe lângă aceasta, 
 între noi şi voi a fost creată o prăpastie mare, 
 încât cei care ar voi să treacă de aici la voi să nu poată, 
 şi nici de acolo să treacă la noi». 
27 Bogatul a zis: 
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 «Te rog, părinte, cel puţin să-l trimiţi pe Lazăr acasă la tatăl meu, 
28 căci am cinci fraţi, să le atragă atenţia, 
 ca să nu ajungă şi ei în acest loc de chin». 
29 Dar Abraham i-a zis: 
 «Îl au pe Moise şi pe profeţi: să asculte de ei». 
30 «Nu, părinte Abraham, a zis bogatul, 
 dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor întoarce». 
31 I-a răspuns Abraham: 
 «Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nu vor crede, 
 chiar dacă ar învia cineva din morţi»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Voi elibera pe poporul meu din ţara de la răsărit 
      şi din ţara de la apus. 
 
 Citire din cartea profetului Zaharia  8,1-8 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul universului: 
2  „Simt o iubire până la gelozie pentru Sion, 
 îl iubesc cu o patimă aprinsă”. 
3 Aşa vorbeşte Domnul universului: 
 „Mă voi întoarce din nou în Sion 
 şi-mi voi stabili locuinţa în mijlocul Ierusalimului. 
 Ierusalimul se va numi cetatea fidelităţii, 
 iar muntele Domnului universului muntele cel sfânt”. 
4 Aşa vorbeşte Domnul universului: 
 „Bătrânii şi bătrânele vor şedea din nou pe străzile Ierusalimului, 
 fiecare cu toiagul în mână, din cauza vârstei înaintate. 
5 Pieţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, 
 care se vor juca pe străzile Ierusalimului”. 
6 Aşa vorbeşte Domnul universului: 
 „Dacă lucrul acesta va părea imposibil 
 în ochii supraveghetorilor acestui popor în zilele acelea, 
 va fi oare imposibil în ochii mei?”. 
7 Aşa vorbeşte Domnul universului: 
 „Iată, eu voi elibera pe poporul meu 
 din ţara de la răsărit şi din ţara de la apus, 
 
8 îl voi aduce înapoi, ca să locuiască în Ierusalim. 
 Ei vor fi poporul meu, 
 iar eu voi fi Dumnezeul lor în fidelitate şi dreptate”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: cf. 17) 
 
 R.:  Dumnezeu va aduna poporul său 
   când va apărea în mărire. 
 
16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului 
 şi toţi regii de slava lui. 
17 Când Domnul va reconstrui Sionul, 
 când va apărea în slava sa, 
18 va asculta dorinţele celor sărmani 
 şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R... 
 
19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare 
 şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul; 
20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă, 
 Domnul a privit din cer asupra pământului: 
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi 
 şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R... 
 
29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă 
 şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta, 
22 ca numele Domnului să rămână în Sion 
 şi lauda lui în tot Ierusalimul, 
23  când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile, 
 ca să-i slujească Domnului. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Domnul a dat, Domnul a luat; 
      să fie numele Domnului binecuvântat! 
 
 Citire din cartea lui Iob 1,6-22 
 
 
 
6  Într-o zi, fiii lui Dumnezeu au venit 
  şi s-au prezentat înaintea Domnului; 
 a venit şi Satana în mijlocul lor. 
7 Domnul i-a zis Satanei: „De unde vii?”. 
 Satana i-a răspuns: „Am hoinărit încoace şi încolo pe pământ”. 
8 Domnul i-a zis Satanei: „L-ai văzut pe slujitorul meu Iob? 
 Nu este nimeni ca el pe pământ: este un om fără prihană şi drept, 
 care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de tot ce este rău”. 
9 Satana i-a răspuns Domnului: 
 „Oare se teme Iob de Dumnezeu fără nici un interes? 
10 Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui, şi tot ce stăpâneşte? 
 Tu ai binecuvântat munca mâinilor sale şi turmele lui acoperă  
 ţinutul. 
11 Dar ia întinde-ţi mâna şi atinge-te de tot ce are; 
 fac prinsoare că te va blestema în faţă”. 
12 Domnul i-a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, 
 numai asupra lui să nu-ţi întinzi mâna!”. 
 Şi Satana s-a retras din faţa Domnului. 
13 Într-o zi, pe când fiii şi fiicele lui Iob petreceau şi beau vin 
 în casa fratelui lor mai mare, 
14 a venit la Iob un mesager care i-a zis: 
 „Boii arau şi măgăriţele păşteau în apropierea lor, 
15 când nişte beduini au năvălit asupra lor, i-au luat, 
 iar pe servitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei. 
 Numai eu am scăpat şi am venit să-ţi dau de ştire”. 
16 Pe când mai vorbea încă, a venit altul şi i-a zis: 
 „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, a ars oile şi i-a mistuit pe  
 păstori. 
 Numai eu am scăpat şi am venit să-ţi dau de ştire”. 
17 Pe când acesta mai vorbea încă, un al treilea a venit şi i-a zis: 
 „Trei bande de caldeeni s-au năpustit asupra cămilelor, 
 le-au luat şi au trecut pe slujitorii tăi prin ascuţişul sabiei. 
 Numai eu am scăpat şi am venit să-ţi dau de ştire”. 
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18 Pe când el mai vorbea încă, un al patrulea a venit şi i-a zis: 
 „Fiii şi fiicele tale petreceau şi beau vin în casa fratelui lor mai mare, 
19 când un uragan a pornit dinspre pustiu şi s-a năpustit asupra casei; 
 zguduită din cele patru colţuri, 
 ea s-a prăbuşit peste tineri şi au murit toţi. 
 Numai eu am scăpat şi am venit să-ţi dau de ştire”. 
20 Atunci Iob s-a ridicat, şi-a sfâşiat hainele, şi-a tuns părul, 
 s-a aruncat la pământ şi s-a prosternat. 
21 Apoi a zis: „Gol am ieşit din sânul mamei mele 
 şi gol mă voi întoarce în pământ. 
 Domnul a dat, Domnul a luat; 
 să fie numele Domnului binecuvântat!”. 
22 În toate acestea Iob nu a păcătuit 
 şi n-a rostit nici un cuvânt de ocară împotriva lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.2-3.6-7 (R.: cf. 6b) 
 
 R.:  Pleacă-ţi urechea spre mine, Doamne, 
   şi ascultă cuvintele mele! 
 
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R... 
 
2 Rosteşte tu însuţi sentinţa 
 căci ochii tăi văd nevinovăţia mea. 
3 Tu îmi poţi pătrunde inima cu privirea ta, 
 mă poţi vedea în timpul nopţii, 
 mă poţi pune la încercare, dar nu vei găsi în mine răutate. R... 
 
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, 
 pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. 
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, tu care cu dreapta ta 
 îi scapi de duşmani pe cei care se încred în tine. R... 



Luni 

 
 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine este cel mai mic între voi acela este mare. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,46-50 
 
 
 
46  În timpul acela, 
  între ucenicii lui Isus s-a iscat o discuţie: 
 care dintre ei este cel mai mare. 
47 Isus, cunoscând gândul inimii lor, a luat un copil, l-a aşezat lângă el 
48 şi le-a zis: 
 „Cine primeşte pe acest copil în numele meu pe mine mă primeşte 
 şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe cel care m-a trimis pe  
 mine. 
 Cine este cel mai mic între voi, acela este mare”. 
49 Ioan, unul din cei doisprezece, i-a zis lui Isus: 
 „Învăţătorule, am văzut un om care scotea diavoli în numele tău 
 şi l-am oprit pentru că nu te urmează împreună cu noi”. 
50 Isus i-a răspuns: 
 „Nu-l opriţi. Fiindcă cine nu este împotriva voastră este cu voi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Multe popoare vor veni la Ierusalim 
      să-l caute pe Domnul universului. 
 
 Citire din cartea profetului Zaharia  8,20-23 
 
 
20  Aşa vorbeşte Domnul universului: 
  „Iată, se vor aduna popoare 
 şi locuitori veniţi din nenumărate cetăţi. 
21 Locuitorii dintr-o cetate vor merge în altă cetate şi vor zice: 
 «Haideţi să mergem şi să ne rugăm Domnului 
 şi să căutăm faţa stăpânului universului. Vreau să merg şi eu!»”. 
22 Astfel, multe popoare şi naţiuni puternice vor veni la Ierusalim 
 să-l caute pe Domnul universului şi să se roage Domnului. 
23 Aşa vorbeşte Domnul universului: 
 „În zilele acelea, zece oameni dintre popoarele păgâne 
 vor apuca pe un evreu de poala hainei şi-i vor zice: 
 «Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Zah 8,23) 
 
 R.:  Dumnezeul păcii 
   este în mijlocul nostru! 
 
1 Domnul iubeşte Sionul. 
 El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi. 
2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute 
 decât toate lăcaşurile lui Iacob. 
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine, 
 cetatea lui Dumnezeu. R... 
 
4 „Egiptul şi Babilonul se numără 
 printre cei care mă venerează. 
 Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”. 
5 Sionului i se va zice: „Mamă!”. 
 Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R... 
 
6 Domnul scrie în cartea popoarelor: 
 „Acesta şi acela s-au născut într-însul”. 
7 Iar ei cântă în dans şi veselie: 
 „Toate izvoarele mele sunt în tine”. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă? 
 
 Citire din cartea lui Iob 3,1-3.11-17.20-23 
 
 
1  Iob a deschis gura şi a blestemat ziua în care s-a născut. 
2  El a vorbit astfel: 
3 „Piară ziua în care m-am născut şi noaptea în care s-a spus: 
 «S-a zămislit un copil!». 
11 De ce n-am murit în sânul mamei mele 
 şi de ce n-am pierit îndată după naştere? 
12 De ce s-au găsit doi genunchi care să mă primească 
 şi doi sâni care să mă alăpteze? 
13 Acum aş sta culcat şi m-aş odihni, aş dormi în tihnă 
14 alături de regi şi de cei mari ai pământului, 
 care şi-au zidit morminte falnice, 
15 sau alături de principii care aveau aur din belşug 
 şi care-şi umpleau casele cu argint. 
16 N-aş mai fi cunoscut existenţa, 
 asemenea unui copil născut mort, care este îngropat în pământ, 
  asemenea unor copii care n-au văzut lumina zilei. 
17 Acolo, în locuinţa morţilor, cei răi încetează să se mai agite, 
 acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri. 
20 Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă 
 şi viaţă celor cu inima plină de amărăciune, 
21 care aşteaptă moartea şi nu vine, care o doresc mai mult decât pe o  
 comoară? 
22 Ei s-ar bucura şi ar fi nespus de fericiţi dacă ar ajunge în mormânt. 
23 Pentru ce dă Dumnezeu viaţă unui om care nu găseşte nici o ieşire 
 şi pe care îl îngrădeşte din toate părţile?”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 87,2-3.4-5.6.7-8 (R.: 3a) 
 
 R.:  Rugăciunea mea 
   să ajungă până la tine, Doamne! 
 
2 Doamne Dumnezeule, mântuitorul meu, 
 zi şi noapte strig către tine. 
3 O, de-ar ajunge rugăciunea mea înaintea ta, 
 pleacă-ţi urechea la tânguirile mele. R... 
 
4 Căci sufletul meu e sătul de nenorocire 
 şi viaţa mea este aproape de mormânt. 
5 Sunt pus în rândul celor care coboară în groapă, 
 sunt ca un om care nu mai are putere. R... 
 
6 Stau închis printre cei morţi, 
 alături de cei ucişi şi culcaţi în mormânt, 
 de care nu-ţi mai aduci aminte 
 şi pe care mâna ta i-a părăsit. R... 
 
7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncă, 
 în întuneric şi în umbra morţii. 
8 Mânia ta apasă asupra mea 
 şi toate valurile tale se prăbuşesc peste mine. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,51-56 
 
 
51  Când a sosit timpul ca să fie luat din această lume, 
  Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. 
52 A trimis înaintea lui nişte mesageri. 
 Aceştia au pornit la drum şi au intrat într-un sat de samariteni, 
 ca să pregătească cele necesare pentru venirea lui. 
53 Dar nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. 
54 Când ucenicii Iacob şi Ioan au văzut aceasta, au zis: 
 „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?”. 
55 Dar Isus s-a întors şi i-a dojenit cu asprime. 
56 Şi au plecat în alt sat. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dacă regele găseşte de cuviinţă, lasă-mă să merg 
      în cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei, 
      ca să o zidesc din nou. 
 
 Citire din cartea lui Nehemia  2,1-8 
 
 
 
1  În anul al douăzecilea al domniei lui Artaxerxe, în luna Nisan, 
  eu, Nehemia, fiind paharnicul regelui, 
 am luat vinul şi l-am oferit regelui. 
 Niciodată nu fusesem trist înaintea lui, 
2 dar în acea zi regele m-a întrebat: „Pentru ce ai faţa tristă? 
 Doar nu eşti bolnav! Se vede că ai o mâhnire în inimă”. 
3 Atunci, cuprins de frică, am răspuns regelui: 
 „Trăiască regele de-a pururi! 
 Cum să nu am faţa tristă, 
 când cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei este nimicită 
 şi porţile ei au fost mistuite de foc?”. 
4 Regele mi-a zis: „Ce vrei să ceri de la mine?”. 
 M-am rugat Dumnezeului din ceruri şi i-am răspuns regelui: 
5 „Dacă regele găseşte de cuviinţă 
 şi dacă slujitorul tău a aflat bunăvoinţă înaintea ta, 
 lasă-mă să merg în Iudeea, 
 în cetatea unde sunt înmormântaţi părinţii mei, 
 ca să o zidesc din nou!”. 
6 Regele, care o avea pe regină alături de el, m-a întrebat: 
 „Cât timp va ţine călătoria ta, şi când ai de gând să te întorci?”. 
 Eu i-am spus un termen pe care l-a aprobat şi m-a lăsat să plec. 
7 Şi i-am mai spus regelui: 
 „Dacă regele găseşte de cuviinţă, 
 să-mi dea scrisori pentru guvernatorii ţinutului de dincolo de Eufrat, 
 ca să mă lase să trec şi să intru în Iudeea; 
8 de asemenea o scrisoare către Asaf, supraveghetorul pădurii regale, 
 ca să-mi dea lemne pentru a construi porţile zidului 
 care va apăra templul, 
 pentru porţile cetăţii şi pentru casa în care voi locui”. 
 Regele mi-a dat aceste scrisori, 



Miercuri 

 căci mâna ocrotitoare a Dumnezeului meu era asupra mea. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 6a) 
 
 R.:  Să mi se lipească limba de cerul gurii 
   dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, Ierusalime! 
 
1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam, 
 când ne aduceam aminte de Sion. 
2 În sălciile din ţinutul acela 
 ne atârnasem harpele. R... 
 
3 Căci acolo biruitorii noştri 
 ne cereau cântări 
 şi asupritorii noştri ne cereau veselie: 
 „Cântaţi-ne din cântările Sionului!”. R... 
 
4 Cum să cântăm noi cântările Domnului 
 pe un pământ străin? 
5 Dacă te voi uita, Ierusalime, 
 să mi se usuce mâna dreaptă. R... 
 
6 Să mi se lipească limba de cerul gurii 
 dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 
 dacă nu voi face din Ierusalim 
 culmea bucuriei mele. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cum ar putea omul să aibă dreptate în faţa lui 

Dumnezeu? 
 
 Citire din cartea lui Iob 9,1-12.14-16 
 
 
1  Iob a răspuns prietenilor săi: 
2  „Într-adevăr, ştiu că aşa este: 
 cum ar putea omul să aibă dreptate în faţa lui Dumnezeu? 
3 Dacă ar vrea cineva să intre în judecată cu el, 
 dintr-o mie de întrebări n-ar putea să-i răspundă la nici una. 
4 Ale lui sunt înţelepciunea şi atotputernicia, 
 cine i s-ar putea împotrivi, fără să rămână nepedepsit? 
5 El mută munţii din loc, mai înainte ca aceştia să prindă de veste 
 şi-i răstoarnă în mânia sa. 
6 El zguduie tot pământul din temelie, încât i se clatină stâlpii. 
7 El porunceşte soarelui şi soarele nu mai răsare 
 şi închide stelele îndărătul unei porţi sigilate. 
8 El singur întinde cerurile şi umblă pe valurile mării. 
9 El a creat Carul Mare, Orionul, Pleiadele şi constelaţiile de la  
 miazăzi. 
10 El a săvârşit lucruri mari şi nepătrunse şi minunăţiile lui sunt fără  
 număr. 
11 Iată, el trece pe lângă mine şi nu-l văd, se îndepărtează şi nu-l zăresc. 
12 Dacă el apucă ceva, cine-l poate împiedica? 
 Cum poate să-i spună: «Ce faci?». 
14 Cum aş putea să-i răspund? Ce cuvinte să aleg în faţa lui? 
15 Chiar dacă aş avea dreptate, nu i-aş răspunde. 
 Nu pot decât să cer îndurare judecătorului meu. 
16 Chiar dacă mi-ar răspunde când îl chem, 
 tot n-aş putea fi sigur că mi-a ascultat vocea”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 87,10bc-11.12-13.14-15 (R.: 3a) 
 
 R.:  Rugăciunea mea 
   să ajungă la tine, Doamne! 
 
10bc În toate zilele te chem pe tine, Doamne, 
 şi-mi întind mâinile spre tine! 
11 Oare pentru cei morţi ai să faci minuni? 
 Sau se vor scula morţii să te laude? R... 
 
12 Se vorbeşte oare în mormânt despre bunătatea ta 
 şi despre fidelitatea ta în adâncuri? 
13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric 
 şi dreptatea ta în ţara uitării? R... 
 
14 Doamne, eu îţi cer ajutorul, 
 de dimineaţă rugăciunea mea se înalţă la tine. 
15 Pentru ce mă respingi, Doamne? 
 Pentru ce îmi ascunzi faţa ta? R... 
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 ALELUIA Fil 3,8-9 
  (Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul, 
     ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Te voi urma oriunde te vei duce! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,57-62 
 
 
 
57  În timpul acela, 
  mergând pe drum, un om i-a spus lui Isus: 
 „Te voi urma oriunde te vei duce!”. 
58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, 
 dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 
59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!”. 
 Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne, 
 să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 
60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. 
 Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 
61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne, 
 dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 
62 Isus i-a răspuns: 
 „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi 
 nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Esdra a deschis cartea Legii şi a binecuvântat pe  
      Dumnezeu 
      şi tot poporul a răspuns: „Amin!”. 
 
 Citire din cartea lui Nehemia  8,1-4a.5-6.7b-12 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  tot poporul s-a adunat în piaţa din faţa Porţii Apelor 
 şi l-a rugat pe cărturarul Esdra, 
 să aducă îndată cartea cu Legea lui Moise, 
 pe care Domnul o dăduse israeliţilor. 
2 În prima zi a lunii a şaptea, 
 preotul Esdra a adus cartea Legii înaintea adunării 
 alcătuite din bărbaţi, femei şi toţi copiii ajunşi la vârsta priceperii, 
3 şi de dimineaţă până la amiază a citit din carte cu glas tare 
 în faţa celor adunaţi în piaţa porţii numită a Apelor: 
 bărbaţi, femei şi copii în stare să înţeleagă; 
 şi toţi ascultau cu atenţie citirea din cartea Legii. 
4a Cărturarul Esdra stătea pe o tribună 
 construită special cu această ocazie. 
5 Esdra a deschis cartea în văzul întregului popor 
 şi toţi cei de faţă s-au ridicat în picioare. 
6 Apoi Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare 
 şi toţi, ridicându-şi mâinile, au răspuns: 
 „Amin! Amin!”. 
 Apoi plecându-se până la pământ, l-au adorat pe Dumnezeu. 
7b Leviţii explicau poporului Legea şi fiecare stătea la locul său. 
8 Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu 
 şi erau explicate, aşa încât toţi înţelegeau ceea ce se citea. 
9 Atunci guvernatorul Nehemia, preotul şi cărturarul Esdra, 
 împreună cu leviţii care instruiau poporul au spus: 
 „Această zi este închinată Domnului Dumnezeului nostru: 
 nu fiţi trişti şi nu plângeţi”, 
 căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii. 
10 Şi le-a spus: „Veniţi şi mâncaţi cărnuri grase şi beţi vinuri aromate 
 şi trimiteţi porţii şi celor care nu au pregătit, 
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 pentru că această zi este consacrată Domnului. 
 Şi nu vă întristaţi pentru că bucuria Domnului este tăria voastră”. 
11 Leviţii linişteau poporul, spunând: 
 „Încetaţi cu plânsul, căci ziua aceasta este sfântă. 
 Nu vă întristaţi!”. 
12 Apoi tot poporul s-a dus să mănânce, să bea 
 şi să dea ceva şi celor care nu aveau nimic pregătit. 
 Şi s-au bucurat ca de o mare sărbătoare, 
 pentru că au înţeles cuvintele care fuseseră vestite. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 8a) 
 
 R.:  Legea Domnului este desăvârşită, 
   înviorează sufletul. 
 
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R... 
 
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare, 
 luminează ochii. R... 
 
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R... 
 
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele 
 şi decât mierea. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte! 
 
 Citire din cartea lui Iob 19,21-27 
 
 
21  Iob a zis prietenilor săi: 
  „Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, cel puţin vouă, prietenilor mei! 
 Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. 
22 De ce sunteţi atât de porniţi împotriva mea, cum este însuşi  
 Dumnezeu? 
 Nu vă mai săturaţi să muşcaţi din mine? 
23 Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. 
24 Aş vrea ca ele să fie scrise cu o daltă de fier ascuţit, 
 pe o placă de plumb, să fie săpate în stâncă pentru totdeauna. 
25 Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte 
 şi că în ziua de apoi el se va ridica pe ţărâna morţilor; 
26 cu trupul meu voi sta în picioare 
 şi cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. 
27 Eu însumi îl voi vedea şi ochii mei îl vor privi şi nu altul: 
 această speranţă se află în adâncul meu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: cf. 13) 
 
 R.:  Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
   în împărăţia celor vii. 
 
7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem, 
 ai milă de mine şi ascultă-mă! 
8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău: 
 „Căutaţi faţa mea!”. R... 
 
8b Iar eu, Doamne, caut faţa ta. 
9abc Nu-ţi întoarce faţa de la mine, 
 nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; 
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R... 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R... 
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 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici 
 şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, 
 în fiecare cetate sau loc pe unde avea el să treacă. 
2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. 
 Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 
3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 
4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale 
 şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 
5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 
6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, 
 pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; 
 altfel se va întoarce la voi. 
7 Rămâneţi în acea casă; 
 mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la  
 plată. 
 Nu vă mutaţi din casă în casă. 
8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, 
 mâncaţi ce vi se va pune înainte, 
9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: 
 «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!». 
10 Când însă veţi intra într-o cetate şi nu veţi fi primiţi, 
 ieşiţi în pieţe şi spuneţi: 
11 «Chiar şi praful din cetatea voastră care s-a prins de picioarele  
 noastre 
 îl scuturăm ca semn împotriva voastră. 
 Dar aceasta să o ştiţi: 
 Împărăţia lui Dumnezeu este aproape». 
12 Eu vă spun: 
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 În ziua judecăţii soarta Sodomei va fi mai uşoară decât a acelei  
 cetăţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Am păcătuit înaintea Domnului, n-am ascultat de el. 
 
 Citire din cartea lui Baruh 1,15-22 
 
 
15  De partea Domnului Dumnezeului nostru este dreptatea, 
  de partea noastră este ruşinea feţei, precum se vede astăzi, 
 ruşine pentru locuitorii din Iudeea şi pentru cei din  
 Ierusalim, 
16 pentru regii şi conducătorii noştri, 
 pentru preoţii noştri, pentru profeţii şi părinţii noştri, 
17 pentru că am păcătuit înaintea Domnului, n-am ascultat de el, 
18 n-am luat aminte la glasul Domnului Dumnezeului nostru 
 care ne îndemna să urmăm poruncile pe care ni le-a dat. 
19 Din ziua în care Domnul i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului 
 şi până în ziua de astăzi, 
 noi ne-am împotrivit Domnului Dumnezeului nostru 
 şi ne-am încăpăţânat în a nu asculta de glasul lui. 
20 Şi aşa s-au abătut peste noi, precum se vede în ziua de astăzi, 
 nenorocirea şi blestemul cu care Domnul ne-a ameninţat prin Moise, 
 slujitorul său, în ziua în care i-a scos pe părinţii noştri din Egipt, 
 pentru a ne da o ţară în care curge lapte şi miere. 
21 Cu toată dojana profeţilor pe care el ni i-a trimis, 
 noi tot n-am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru, 
22 ci fiecare din noi a umblat după poftele inimii sale, 
 am slujit dumnezeilor străini 
 şi am săvârşit ceea ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului  
 nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,1-2.3-5.8.9 (R.: cf. 9bc) 
 
 R.:  Pentru slava numelui tău, 
   eliberează-ne, Doamne! 
 
1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta, 
 au pângărit templul tău cel sfânt 
 şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de ruine. 
2 Trupurile neînsufleţite ale slujitorilor tăi 
 le-au dat ca hrană păsărilor cerului 
 şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor sălbatice. R... 
 
3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului 
 şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape. 
4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri, 
 de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară. 
5 Până când, Doamne, vei stărui în mânia ta? 
 Cât timp va mai arde mânia ta ca focul? R... 
 
8 Nu-ţi mai aminti de nelegiuirile noastre de demult, 
 ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, 
 căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R... 
 
9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru, 
 pentru slava numelui tău! 
 Eliberează-ne şi iartă-ne păcatele, 
 pentru numele tău. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Ai dat vreodată porunci zorilor? 
      Te-ai plimbat vreodată pe fundul oceanului? 
 
 Citire din cartea lui Iob 38,1.12-21; 39,33-35 
 
 
1  Din mijlocul furtunii Domnul i-a spus lui Iob: 
12  „De când eşti, ai dat vreodată porunci dimineţii? 
 Ai arătat zorilor locul lor, 
13 ca să apuce capetele pământului şi să-i scuture pe cei răi de pe el? 
14 Zorile dau pământului culoarea rumenie 
 şi fac ca toate lucrurile să apară ca îmbrăcate în veşminte colorate. 
15 Ele îi lipsesc pe cei răi de lumină 
 şi zdrobesc braţul care se ridică pentru a lovi. 
16 Ai pătruns tu vreodată până la izvoarele mării 
 sau te-ai plimbat vreodată pe fundul oceanului? 
17 Ţi s-au deschis ţie vreodată porţile morţii 
 sau ai văzut intrarea care duce în ţara umbrelor? 
18 Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? 
 Vorbeşte dacă ştii toate acestea! 
19 Unde este drumul care duce la lăcaşul luminii? 
 Şi întunericul unde-şi are locuinţa? 
20 Poţi tu să le urmăreşti până la hotarul lor 
 sau măcar să cunoşti potecile care duc la locuinţele lor? 
21 Desigur, ar trebui să ştii, pentru că pe atunci erai deja născut 
 şi numărul zilelor tale este aşa de mare!”. 
39,33 Atunci Iob i-a răspuns Domnului: 
34 „Iată-mă, am fost uşuratic, ce ţi-aş mai putea răspunde? Îmi pun  
 mâna la gură. 
35 Am vorbit o dată şi încă o dată nu voi mai vorbi; 
 am vorbit a doua oară, dar nu voi mai adăuga nimic!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab (R.: 24b) 
 
 R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne, 
   pe calea veşniciei! 
 
1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R... 
 
7 Unde aş putea merge departe de duhul tău 
 şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale? 
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo; 
 dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R... 
 
9 Dacă aş lua aripile aurorei 
 şi m-aş opri dincolo de mare, 
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce 
 şi dreapta ta m-ar cuprinde. R... 
 
13 Pentru că tu ai format rărunchii mei, 
 m-ai ţesut în sânul mamei mele. 
14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată! 
 Lucrările tale sunt admirabile! R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine mă dispreţuieşte pe mine 
       îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,13-16 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  Isus a spus: „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida, 
 căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut în  
 voi, 
 locuitorii lor de mult s-ar fi îmbrăcat în haine de doliu 
 şi s-ar fi aşezat în cenuşă în semn de pocăinţă. 
14 De aceea Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor la judecată decât vouă. 
15 Şi, tu, Cafarnaum, îţi închipui că vei fi înălţat până la cer? Nu. 
 Vei fi aruncat în jos până la iad! 
16 Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă; 
 şi cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte; 
 iar cine mă dispreţuieşte pe mine 
 îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu care a trimis asupra voastră prăpădul, 
      vă va da o bucurie veşnică. 
 
 Citire din cartea lui Baruh 4,5-12.27-29 
 
 
5  Curaj, poporul meu, tu care porţi numele de Israel! 
6  Voi aţi fost vânduţi păgânilor nu pentru a fi nimiciţi, 
 dar aţi fost daţi în mâna duşmanilor voştri 
 pentru că aţi stârnit mânia lui Dumnezeu. 
7 Pentru că l-aţi mâniat pe cel care v-a făcut pe voi, Dumnezeul cel  
 Veşnic, 
 aducând jertfe demonilor şi nu lui Dumnezeu; 
8 fiindcă l-aţi uitat pe Dumnezeul cel Veşnic care v-a hrănit, 
 aţi întristat Ierusalimul care v-a crescut. 
9 Ierusalimul a văzut urgia lui Dumnezeu 
 dezlănţuindu-se asupra voastră şi a strigat: 
 „Ascultaţi, voi cetăţi vecine ale Sionului, 
 Dumnezeu mi-a trimis o suferinţă mare. 
10 Am văzut robia în care Cel Veşnic i-a trimis pe fiii şi pe fiicele mele. 
11 Eu îi crescusem cu bucurie şi a trebuit să-i las să plece cu lacrimi şi  
 cu jale. 
12 Nimeni să nu se bucure, văzându-mă văduvă şi părăsită de toată  
 lumea. 
 Am fost părăsită din pricina păcatelor fiilor mei 
 care s-au abătut de la legea Domnului”. 
27 Curaj, copiii mei, strigaţi către Dumnezeu, 
 pentru că cel care a trimis nenorocirea asupra voastră 
 îşi va aduce aminte de voi! 
 
28 Cugetul vostru v-a făcut să rătăciţi departe de Dumnezeu; 
 întorcându-vă, străduiţi-vă să-l căutaţi din nou 
 cu o râvnă de zece ori mai mare. 
29 Fiindcă el, care a trimis asupra voastră prăpădul, 
 vă va da o dată cu mântuirea o bucurie veşnică”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,33-35.36-37 (R.: cf. 34a) 
 
 R.:  Strigătul săracilor 
   să ajungă la tine, Doamne! 
 
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu-i uită pe cei ce sunt în închisoare. 
35 Să-l laude cerurile şi pământul, 
 mările şi tot ce mişună în ele. R... 
 
36 Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va reclădi cetăţile lui Iuda: 
 acolo vor locui şi vor stăpâni. 
37 Urmaşii slujitorilor săi le vor moşteni 
 şi cei care iubesc numele lui vor locui în ele. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Acum ochiul meu te-a văzut. 
      De aceea retrag cele spuse şi fac pocăinţă. 
 
 Citire din cartea lui Iob 42,1-3.5-6.12-17 
 
 
1  Iob i-a răspuns Domnului: 
2  „Ştiu că eşti atotputernic 
 şi că nimic nu se poate împotrivi gândurilor tale. (Tu ai spus:) 
3 «Cine este acela care fără să cunoască nimic îmi poate întuneca  
 planurile?». 
 Da, recunosc că, fără să înţeleg, am vorbit despre minuni 
 care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep. 
5 Eu nu te cunoşteam decât din auzite, dar acum ochiul meu te-a văzut. 
6 De aceea îmi retrag cele spuse şi fac pocăinţă în praf şi în cenuşă”. 
12 În cei din urmă ani ai săi, 
 Iob a primit de la Domnul mai multe binecuvântări 
 decât primise în cei dintâi. 
 Iob a avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, 
 o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. 
13 A avut şapte băieţi şi trei fete. 
14 Pe cea dintâi a numit-o Porumbiţa, pe a doua Floare de Iasomie 
 şi pe a treia Sticluţă de Parfum. 
15 În tot ţinutul nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iob. 
 Tatăl le-a făcut şi lor parte de moştenire alături de fraţii lor. 
16 Iob a trăit după aceea încă o sută patruzeci de ani 
 şi a văzut pe fiii şi pe nepoţii săi până la a patra generaţie. 
17 Apoi Iob a murit bătrân şi sătul de zile. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,66.71.75.91.125.130 (R.: 135a) 
 
 R.:  Arată-mi, Doamne, 
   lumina feţei tale! 
 
66 Învaţă-mă să pricep şi să judec bine, 
 căci am încredere în poruncile tale. R... 
 
71 E spre binele meu că m-ai smerit, 
 ca să învăţ poruncile tale. R... 
 
75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte, 
 pe bună dreptate m-ai umilit. R... 
 
91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi. 
 Căci toate lucrurile ţie îţi slujesc. R... 
 
125 Eu sunt slujitorul tău, dă-mi pricepere, 
 ca să cunosc învăţăturile tale. R... 
 
130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Mt 11,25 

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Bucuraţi-vă, pentru că numele voastre sunt scrise în  
        ceruri. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,17-24 
 
 
 
17  În timpul acela, 
  cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au întors cu inima plină de  
 bucurie 
 şi i-au spus lui Isus: 
 „Doamne, până şi duhurile rele ni se supun când invocăm numele tău!”. 
18 Isus le-a zis: 
 „L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 
19 Vouă v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni 
 şi să opuneţi rezistenţă întregii forţe a duşmanului 
 şi nimic nu vă va putea dăuna. 
20 Cu toate acestea, nu vă bucuraţi că duhurile vi se supun, 
 ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”. 
21 Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt 
 şi a zis: 
 „Te preamăresc pe tine, Părinte, 
 stăpânul cerului şi al pământului, 
 pentru că ai ascuns aceste lucruri celor înţelepţi şi pricepuţi 
 şi le-ai descoperit celor mici. 
 Da, Părinte, căci aşa ţi-a plăcut ţie. 
22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu 
 şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, 
 nici cine este Tatăl 
 decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”. 
23 Apoi, întorcându-se către ucenici, le-a zis deoparte: 
 „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi. 
24 Căci vă spun: 
 mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, 



Sâmbătă 

 dar n-au văzut, 
 şi să audă ceea ce auziţi voi şi n-au auzit”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXVII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Via Domnului universului este casa lui Israel. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  5,1-7 
 
 
1  Voi cânta pentru prietenul meu 
  cântecul celui ce mi-e drag despre via sa. 
 Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. 
2 El a săpat-o, a curăţit-o de pietre şi a sădit viţă de soi bun. 
 A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat un teasc. 
 El trăgea nădejde să-i facă struguri buni, 
 dar a făcut struguri sălbatici. 
3 Acum, aşadar, voi locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi din Iudeea, 
 fiţi judecători între mine şi via mea. 
4 Ce-aş mai fi putut face viei mele şi nu i-am făcut? 
 Eu am aşteptat să-mi rodească struguri buni. 
 Pentru ce mi-a rodit struguri sălbatici? 
5 Vă voi spune acum ce voi face viei mele: 
 îi voi smulge gardul, ca să pască în ea vitele; 
 îi voi dărâma zidul, ca s-o calce toţi în picioare. 
6 Voi face din ea o coastă pustie; 
 nu va mai fi nici curăţată, nici săpată; 
 o vor năpădi spinii şi bălăriile. 
 Voi porunci norilor să nu mai plouă peste ea. 
7 Via Domnului universului este casa lui Israel, 
 iar bărbaţii din Iudeea sunt viţa pe care el o iubea. 
 El se aştepta la dreptate şi iată vărsare de sânge. 
 El nădăjduia judecată dreaptă şi iată strigătele celor nedreptăţiţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,9 şi 12.13-14.15-16.19-20 (R.: Is 5,7a) 
 
 R.:  Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău, 
   căci el este via ta! 
 
9 Poporul tău era ca o vie; tu ai smuls-o din Egipt 
 şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti. 
12 I-ai întins mlădiţele până la mare 
 şi lăstarii ei ajungeau până la Eufrat. R... 
 
13 Pentru ce i-ai smuls gardul acum, 
 încât toţi trecătorii o jefuiesc? 
14 O pustieşte mistreţul din pădure 
 şi o pasc animalele sălbatice. R... 
 
15 Doamne, Dumnezeul universului, întoarce-te iarăşi! 
 Priveşte din cer şi vezi, 
 îngrijeşte-te de via aceasta 
16 şi ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta puternică. R... 
 
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine; 
 tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău. 
20 Întoarce-ne, Doamne, Dumnezeul universului, 
 fă să ne strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Aşa să faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  4,6-9 
 
 
6  Fraţilor, 
  nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, 
 dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre 
 prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, 
 va păzi inimile şi cugetele voastre în Isus Cristos. 
8 În sfârşit, fraţilor, 
 îndreptaţi-vă gândul şi cugetul 
 la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, 
 la tot ceea ce este drept şi curat, 
 la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, 
 la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 
9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, 
 ceea ce aţi văzut şi auzit de la mine, acelea să le faceţi. 
 Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Via o va arenda altor viticultori. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 21,33-43 
 
 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mai marilor preoţilor şi fariseilor: 
33 „Ascultaţi această parabolă: 
 Un om a plantat o vie, 
 a înconjurat-o cu un gard, 
 a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază, 
 apoi a dat-o în arendă unor viticultori 
 şi a plecat într-o călătorie. 
34 Când a sosit timpul culesului, 
 şi-a trimis slujitorii la viticultori, 
 ca să-şi ridice roadele. 
35 Dar viticultorii au pus mâna pe slujitori 
 şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis, 
 după un al treilea au aruncat cu pietre. 
36 Atunci a trimis alţi slujitori, 
 mai mulţi decât prima dată, 
 dar şi cu aceştia s-au purtat la fel. 
37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, zicându-şi: 
 «Pe fiul meu îl vor respecta». 
38 Dar viticultorii, 
 când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei: 
 «Acesta este moştenitorul; 
 haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui». 
39 Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis. 
40 Ei bine, când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori?”. 
41 Ei îi răspund: 
 „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă, 
 iar via o va arenda altor viticultori, 
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 care îi vor da recolta la timpul cuvenit”. 
42 Isus le zice: 
 „Nu aţi citit niciodată în Scripturi: 

«Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a 
făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?». 

43 De aceea vă spun: 
 împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi 
 şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Ei vor fi amândoi un singur trup. 
 
 Citire din cartea Genezei 2,18-24 
 
 
18  Domnul Dumnezeu a zis: 
  „Nu este bine ca omul să fie singur. 
 Îi vom da pe cineva asemenea lui ca să-l ajute”. 
19 Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului 
 şi toate păsările cerului 
 şi le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea. 
 Şi numele pe care avea să-l dea omul fiecărei vieţuitoare 
 acela trebuia să rămână. 
20 Omul a pus deci nume tuturor animalelor, 
 păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului. 
 Dar între ele n-a găsit nici un ajutor care să-i fie pe potriva lui. 
21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului 
 şi omul a adormit. 
22 Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la loc. 
 Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie din coasta pe care o luase din  
 om 
 şi a adus-o la om. 
23 Atunci omul a zis: „Iată în sfârşit pe aceea, 
 care este os din oasele mele şi carne din carnea mea. 
 Ea se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată. 
24 De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl şi pe mama sa 
 şi se va uni cu femeia sa 
 şi vor fi amândoi un singur trup”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5) 
 
 R.:  Să ne binecuvânteze Domnul 
   în toate zilele vieţii noastre! 
 
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R... 
 
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare 
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi ca vlăstarele măslinului 
 împrejurul mesei tale. R... 
 
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R... 
 
6 Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. 
 Pace Israelului! R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi 
        au toţi o singură origine. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  2,9-11 
 
 
9  Fraţilor, 
  pe Isus, care a fost făcut cu puţin mai mic decât îngerii, 
 îl vedem încununat cu cinste şi măreţie 
 pentru suferinţele morţii pe care le-a îndurat; 
 aşa a voit Dumnezeu în bunătatea lui, 
 ca Isus să sufere moartea pentru mântuirea tuturor. 
10 Căci Dumnezeu, creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor, 
 voind să conducă pe cât mai mulţi fii la mântuire, 
 a găsit de cuviinţă ca prin suferinţă 
 să-l facă desăvârşit pe Isus, autorul mântuirii oamenilor. 
11 Căci Isus care sfinţeşte  
 şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură origine; 
 de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţii săi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 1In 4,12 

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi 
     şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă! 
 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,2-16 
 
 
 
2  În timpul acela, 
  au venit la Isus nişte farisei şi l-au întrebat: 
 „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?”. 
3 Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?”. 
4 Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie, 
 cu condiţia să-i întocmească un act de despărţire”. 
5 Isus le-a replicat: „Din cauza împietririi inimii voastre 
 v-a dat el această prescripţie. 
6 Însă la începutul lumii, 
 când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie. 
7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu femeia sa; 
8 şi amândoi vor fi un singur trup. 
 Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, 
9 deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. 
10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 
11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa, 
 pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 
12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei 
 şi se căsătoreşte cu altul, se face vinovată de adulter”. 
13 Mulţimile aduceau copii la Isus, 
 ca să-şi pună mâinile peste ei, 
 dar ucenicii îi dojeneau aspru. 
14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus: 
 „Lăsaţi copiii să vină la mine; 
 nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 
15 Vă spun adevărul: 
 cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil 
 nu va intra în ea. 
16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe şi-i binecuvânta, 
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 punându-şi mâinile peste ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA 1In 4,12 
  (Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi 
     şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,2-12 
 
 
 
2  În timpul acela, 
  au venit la Isus nişte farisei şi l-au întrebat: 
 „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?”. 
3 Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?”. 
4 Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie, 
 cu condiţia să-i întocmească un act de despărţire”. 
5 Isus le-a replicat: „Din cauza împietririi inimii voastre 
 v-a dat el această prescripţie. 
6 Însă la începutul lumii, 
 când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie. 
7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu femeia sa; 
8 şi amândoi vor fi un singur trup. 
 Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, 
9 deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. 
10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 
11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa, 
 pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 
12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei 
 şi se căsătoreşte cu altul, se face vinovată de adulter”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Cel drept va rămâne în viaţă datorită credinţei lui. 
 
 Citire din cartea profetului Habacuc 1,2-3; 2,2-4 
 
 
2  Până când te voi chema în ajutor, Doamne, fără să mă asculţi? 
  Până când voi striga din pricina silniciei,  
 fără ca tu să mă eliberezi? 
3 Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, 
 iar tu stai şi priveşti la nedreptatea care ni se face? 
 Văd în faţa ochilor jaf şi silnicie; 
 se dezlănţuie certuri şi izbucnesc neînţelegeri! 
2,2 Atunci Domnul mi-a răspuns: 
 „Aşterne în scris viziunea pe care ai avut-o; 
 scrie clar pe table, ca să se poată citi cu uşurinţă! 
3 Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât; 
 ea se îndreaptă spre împlinirea ei şi nu minte. 
 Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o: 
 ea va veni cu siguranţă la vremea ei. 
4 Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, 
 iar cel drept va trăi în viaţă datorită credinţei lui”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
 
 R.:  O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, 
   nu vă împietriţi inimile voastre! 
 
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R... 
 
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de  
 dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R... 
 
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în  
 pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R... 
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 LECTURA A II-A  Nu te ruşina să dai mărturie 
        pentru Domnul nostru Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,6-8.13-14 
 
 
6  Preaiubitule, 
  îţi reamintesc: aprinde din nou darul lui Dumnezeu, 
 pe care l-ai primit atunci când ţi-am impus mâinile. 
7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, 
 ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune. 
8 Nu te ruşina deci să dai mărturie pentru Domnul nostru, 
 nu te ruşina nici de mine, care sunt în închisoare pentru el, 
 şi ajutat de puterea lui Dumnezeu, 
 ia parte împreună cu mine la suferinţa pentru evanghelie. 
13 Ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, 
 în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 
14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; 
 păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 1Pt 1,25 
  (Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci, 
     iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă aţi avea credinţă… 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,5-10 
 
 
 
5  În timpul acela, 
  apostolii i-au spus Domnului: 
 „Dă-ne mai multă credinţă!”. 
6 Domnul le-a răspuns: 
 „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, 
 aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» 
 şi el v-ar asculta. 
7 Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, 
 îi va zice când se întoarce de la câmp: «Vino îndată şi şezi la masă?». 
8 Nu-i va zice mai degrabă: «Pregăteşte-mi de mâncare, 
 suflecă-ţi haina şi serveşte-mă până voi mânca şi voi bea eu, 
 după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?». 
9 Şi va trebui oare să-i mulţumească servitorului 
 pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? 
10 La fel şi voi, după ce veţi fi făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneţi: 
 «Suntem nişte servitori nevrednici, 
 n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Iona s-a ridicat ca să fugă departe de faţa Domnului. 
 
 Începutul cărţii profetului Iona 1,1 – 2,1.11 
 
 
1  Domnul i-a spus lui Iona, fiul lui Amitai: 
2  „Ridică-te, mergi la Ninive, marea cetate păgână, 
 şi strigă împotriva ei, că răutatea lor s-a suit până la mine”. 
3 Iona s-a ridicat, dar ca să fugă la Tarşiş, departe de faţa Domnului. 
 A coborât la Iafa, unde a găsit o corabie care mergea la Tarşiş. 
 A plătit preţul călătoriei şi s-a urcat în corabie ca să meargă la  
 Tarşiş, 
 departe de faţa Domnului. 
4 Dar Domnul a pornit pe mare un vânt năprasnic 
 şi a stârnit o furtună puternică, 
 aşa încât corabia era gata să se sfărâme. 
5 Corăbierii îngroziţi au început a striga fiecare către dumnezeul lui; 
 ei au aruncat în mare încărcătura corabiei 
 pentru ca aceasta să devină mai uşoară. 
 Între timp Iona coborâse în partea de jos a corabiei, 
 se culcase şi dormea dus. 
6 Căpitanul s-a apropiat de el şi i-a zis: 
 „Ce faci, dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul tău, 
 poate că acest Dumnezeu se va gândi la noi şi nu vom pieri!”. 
7 Apoi corăbierii au zis unul către altul: 
 „Haideţi să tragem la sorţi, 
 ca să ştim din pricina cui a venit peste noi această nenorocire!”. 
 Au tras la sorţi şi sorţii au căzut pe Iona. 
8 Atunci l-au întrebat: „Spune de unde ne vine această nenorocire? 
 Ce meserie ai? De unde vii? Din ce ţară eşti, cărui popor îi aparţii?”. 
9 Iona le-a răspuns: 
 „Sunt evreu şi mă închin Domnului Dumnezeului cerului, 
 care a făcut marea şi uscatul”. 
10 Corăbierii au fost cuprinşi de frică mare şi l-au întrebat: 
 „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?”. 
 Oamenii aceştia ştiau deja că el fugea de faţa Domnului, 
 deoarece apucase să le spună. 
11 Apoi l-au întrebat: 
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 „Ce să facem cu tine, ca să se potolească marea în jurul nostru?”. 
 Căci marea era din ce în ce mai furioasă. 
12 El le-a răspuns: 
 „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, 
 pentru ca aceasta să se liniştească în jurul vostru. 
 Căci recunosc că din vina mea a venit peste voi această furtună  
 mare”. 
13 Corăbierii vâsleau ca să ajungă la ţărm, dar nu reuşeau, 
 pentru că marea era din ce în ce mai furioasă în jurul lor. 
14 Atunci au strigat către Domnul zicând: 
 „Doamne, nu ne lăsa să pierim din pricina acestui om 
 şi nu ne fă răspunzători de moartea unui nevinovat! 
 Căci tu, Doamne, ai făcut precum ai voit!”. 
15 Apoi l-au luat pe Iona, l-au aruncat în mare şi furia mării s-a potolit. 
16 Pe acei oameni i-a cuprins o mare frică de Domnul, 
 i-au adus jertfă şi i-au făcut promisiuni cu jurământ. 
2,1 Domnul a poruncit unui peşte mare să-l înghită pe Iona. 
 Iona a rămas trei zile şi trei nopţi în pântecele peştelui. 
11 Apoi Domnul i-a poruncit din nou peştelui 
 şi acesta l-a aruncat pe Iona pe uscat. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Iona 2,3.4.5.8 (R.: 7c) 
 
 R.:  Doamne, Dumnezeul meu, 
   tu mă scoţi din prăpastia pierzării! 
 
3 În strâmtorarea mea am strigat către Domnul 
 şi el m-a ascultat; 
 din adâncul locuinţei morţilor l-am chemat 
 şi el mi-a ascultat glasul. R... 
 
4 Tu m-ai aruncat în adânc, în inima mării 
 şi puhoi de ape m-a acoperit. 
 Toate valurile şi talazurile tale 
 au trecut peste mine. R... 
 
5 Spuneam: „Iată-mă îndepărtat dinaintea ochilor tăi: 
 voi mai putea oare să văd templul tău cel sfânt?”. R... 
 
8 Când simţeam că se sfârşeşte viaţa în mine 
 mi-am adus aminte de Domnul 
 şi rugăciunea mea a ajuns până la tine, 
 în templul tău cel sfânt. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Evanghelia nu am primit-o 
      şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, 
      ci am primit-o printr-o descoperire a lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,6-12 
 
 
6  Fraţilor, 
  sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede 
 pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos 
 şi că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie. 
7 De fapt nu există alta; sunt numai oameni care vă tulbură 
 şi vor să răstălmăcească evanghelia lui Cristos. 
8 Ei bine, dacă într-o bună zi noi înşine ori chiar un înger din ceruri 
 ar veni să predice o evanghelie 
 diferită de evanghelia pe care v-am predicat-o noi, să fie afurisit! 
9 Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată: cine predică o altă  
 evanghelie, 
 diferită de aceea pe care aţi primit-o, să fie afurisit! 
10 Caut eu să câştig bunăvoinţa oamenilor, 
 sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu? 
 Caut eu oare să fie pe placul oamenilor? 
 Dacă aş căuta să fie pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos. 
11 Fraţilor, vă fac cunoscut că evanghelia pe care o vestesc 
 nu este de origine omenească, 
12 pentru că nu am primit-o, şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, 
 ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.7-8.9 şi 10c (R.: cf. 5b) 
 
 R.:  Domnul nu uită niciodată 
   legământul său! 
 
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R... 
 
7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte, 
 toate orânduirile lui sunt neschimbătoare. 
8 Sunt date pentru veci de veci, 
 întocmite după adevăr şi dreptate. R... 
 
9 El trimite poporului său mântuirea, 
 stabileşte pe veci legământul său: 
 sfânt şi vrednic de închinare este numele lui. 
10c Slava lui este veşnică. R... 
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 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine este aproapele meu? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,25-37 
 
 
 
25  În timpul acela, 
  ca să-l prindă în vorbă pe Isus, 
 un învăţător al Legii i-a pus această întrebare: 
 „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?”. 
26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?”. 
27 El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată  
 inima ta, 
 din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, 
 şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!”. 
29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus: 
 „Şi cine este aproapele meu?”. 
30 Isus a reluat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon 
 şi a căzut în mâinile tâlharilor, 
 care – după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav – 
 au plecat lăsându-l aproape mort. 
31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot, care l-a văzut, 
 dar a trecut mai departe. 
32 Tot aşa şi un levit, ajungând în acel loc, 
 l-a văzut şi a trecut mai departe. 
 
33 Dar un samaritean, care era în călătorie, 
 a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. 
34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin, 
 apoi l-a pus pe animalul său de povară, 
 l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă. 
35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: 
 «Ai grijă de el, şi tot ce vei mai cheltui 
 îţi voi da înapoi când mă voi întoarce». 
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36 Ce părere ai: care din cei trei a fost aproapele omului 
 care căzuse în mâinile tâlharilor?”. 
37 Învăţătorul Legii i-a răspuns: „Cel care a avut milă de el”. 
 Isus i-a zis: „Mergi şi fă şi tu la fel!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea. 
 
 Citire din cartea profetului Iona 3,1-10 
 
 
1  Domnul i-a vorbit lui Iona astfel: 
2  „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare 
 şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”. 
3 Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului. 
 Ninive însă era o cetate foarte mare: 
 îţi trebuiau trei zile ca să o străbaţi. 
4 Iona a intrat în cetate, înaintând cale de o zi şi strigând: 
 „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrusă!”. 
5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, 
 au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic, 
 au îmbrăcat haine de doliu. 
6 Ajungând vestea la împăratul din Ninive, 
 acesta s-a ridicat de pe tron, a aruncat de pe el veşmântul împărătesc, 
 s-a îmbrăcat cu o haină de doliu şi s-a aşezat pe cenuşă. 
7 Apoi a poruncit să se facă cunoscută în Ninive 
 această hotărâre a împăratului şi a mai-marilor săi: 
 „Oamenii, animalele de povară, boii şi oile, 
 să nu guste nimic, să nu mănânce şi să nu bea. 
8 Să se îmbrace în haine de doliu, 
 să strige cu toată puterea către Dumnezeu, 
 şi să se întoarcă fiecare din calea sa cea rea 
 şi de la fărădelegile de care îi sunt întinate mâinile. 
9 Cine ştie? 
 Poate că Dumnezeu îşi va schimba sentinţa 
 şi îşi va potoli ardoarea mâniei! 
 Şi atunci nu vom mai pieri. 
10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă, 
 că au părăsit calea lor cea rea, 
 Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4ab.7-8 (R.: 3) 
 
 R.:  Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
   Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
 
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
 Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R... 
 
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
 Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
4ab La tine însă este iertare, 
 de aceea ne temem de tine. R... 
 
7 Să nădăjduiască Israel în Domnul, 
 căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
8 El va mântui pe Israel 
 de toate fărădelegile sale. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu l-a descoperit pe Fiul său, 
      ca să-l vestesc popoarelor păgâne. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,13-24 
 
 
13  Fraţilor, 
  voi aţi auzit, fără îndoială, 
 care a fost purtarea mea de altădată, în iudaism: 
 cum prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu 
 şi făceam prăpăd în ea. 
14 Eu îi întreceam în zel pentru iudaism 
 pe cei mai mulţi de o vârstă cu mine, din neamul meu 
 şi eram însufleţit de o râvnă nespus de mare 
 pentru datinile părinţilor mei. 
15 Dar Dumnezeu mă alesese din sânul mamei mele, 
 mă chemase prin harul său şi, 
16 într-o bună zi, el a găsit de cuviinţă să mi-l descopere pe Fiul său, 
 pentru ca eu să-l vestesc popoarelor păgâne. 
 Imediat, fără a cere sfatul cuiva, 
17 şi chiar fără a urca la Ierusalim, 
 ca să-i întâlnesc pe cei care erau apostoli înainte de mine, 
 am plecat în Arabia, iar de acolo m-am întors la Damasc. 
18 După trei ani am urcat la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu Petru 
 şi am rămas împreună cu el cincisprezece zile. 
19 Dintre apostoli n-am văzut pe nimeni altul, 
 afară de Iacob, ruda Domnului. 
20 În cele ce vă scriu, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, că nu mint. 
21 Apoi m-am dus în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei. 
22 Dar pentru Bisericile lui Cristos care sunt în Iudeea 
 faţa mea nu era cunoscută încă. 
23 Ele auziseră doar spunându-se că 
 cel care odinioară ne prigonea 
 predică astăzi credinţa pe care altădată căuta s-o nimicească. 
24 Şi îl preamăreau pe Dumnezeu pentru mine. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.13-14ab.14c-15 (R.: 24b) 
 
 R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne, 
   pe calea veşniciei! 
 
1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R... 
 
13 Pentru că tu ai format rărunchii mei, 
 m-ai ţesut în sânul mamei mele. 
14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată! 
 Lucrările tale sunt admirabile! R... 
 
14c Ce bine vede sufletul meu aceasta! 
15 Când eram plămădit în taină, 
 oasele mele nu erau ascunse pentru tine. R... 
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 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Marta l-a primit în casa ei. 
       Maria şi-a ales partea cea mai bună. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,38-42 
 
 

 
38  În timpul acela 
  Isus a intrat într-un sat. 
 O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 
39 Ea avea o soră, numită Maria, 
 care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 
40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. 
 De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: 
 „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? 
 Spune-i să mă ajute!”. 
41 Dar Domnul i-a răspuns: 
 „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 
42 Însă un singur lucru este necesar. 
 Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”. 
 

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Ţie-ţi este milă de iederă, 
      şi mie cum să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea  
      mare? 
 
 Citire din cartea profetului Iona  4,1-11 
 
 
1  Când a văzut că Dumnezeu îi iartă pe locuitorii din Ninive, 
  Iona s-a mâhnit şi s-a aprins de mânie. 
2 El s-a rugat Domnului astfel: 
 „Doamne, n-am spus eu bine când mă aflam în ţara mea? 
 Tocmai pentru aceasta m-am grăbit să fug la Tarşiş, 
 pentru că ştiam că eşti un Dumnezeu milostiv şi plin de îndurare, 
 îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi care renunţi la pedeapsă! 
3 Acum, Doamne, ia-mi viaţa! Căci e mai bine să mor decât să  
 trăiesc!”. 
4 Domnul i-a răspuns: „Faci tu bine că te mânii?”. 
5 Iona a ieşit atunci din cetate şi s-a aşezat în partea de răsărit a cetăţii. 
 Acolo şi-a făcut o colibă din crengi şi s-a aşezat în ea la umbră, 
 ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. 
6 Domnul Dumnezeu a făcut să crească o iederă, 
 care s-a ridicat deasupra capului lui Iona, 
 făcându-i umbră şi alungându-i supărarea. 
 Iona s-a bucurat foarte mult pentru iederă. 
7 Dar a doua zi, la revărsatul zorilor, 
 Dumnezeu a dat poruncă unui vierme să roadă iedera şi aceasta s-a  
 uscat. 
8 Când a răsărit soarele, 
 Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit 
 şi soarele a dogorât capul lui Iona. 
 Simţind că leşină, el şi-a rugat moartea zicând: 
 „Mai bine să mor decât să trăiesc!”. 
9 Dumnezeu i-a zis lui Iona: 
 „Ai dreptul să te mânii din pricina acestei iedere?”. 
 El i-a răspuns: 
 „Da, am dreptul să mă mânii până acolo că îmi doresc şi moartea!”. 
10 Atunci Domnul i-a zis: 
 „Ţie îţi este milă de o iederă, care nu te-a costat nici o trudă 
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 şi pe care nu tu ai făcut-o să crească, 
 şi într-o noapte s-a ivit şi într-o noapte a pierit, 
11 şi mie cum să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, 
 în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de copii, 
 care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, 
 fără a pune la număr mulţimea de animale?!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,3-4.5-6.9-10 (R.: cf. 15b) 
 
 R.:  Doamne, tu eşti îndelung răbdător 
   şi plin de îndurare! 
 
3 Ai milă de mine, Doamne, 
 către tine strig toată ziua. 
4 Înveseleşte inima slujitorului tău, 
 căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne! R... 
 
5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare, 
 plin de dragoste faţă de cei care te cheamă. 
6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; 
 ia aminte la plângerile mele. R... 
 
9 Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni şi te vor adora, 
 vor preamări numele tău, Doamne, 
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate, 
 tu singur eşti Dumnezeu! R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Şi-au dat seama 
      de misiunea care mi-a fost încredinţată. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,1-2.7-14 
 
 
1  Fraţilor, 
  după paisprezece ani 
 m-am urcat din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; 
 l-am luat cu mine şi pe Tit. 
2 M-am dus acolo în urma unei revelaţii. 
 Le-am arătat evanghelia pe care o predic la popoarele păgâne; 
 am arătat-o îndeosebi persoanelor mai cu vază, 
 ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. 
7 Când şi-au dat seama că mi-a fost încredinţată evanghelia 
 ca s-o predic păgânilor, după cum lui Petru îi fusese încredinţată 
 ca s-o predice evreilor – 
8 căci cel care a făcut din Petru un apostol al evreilor 
 a făcut şi din mine un apostol al păgânilor – 
9 şi când au cunoscut harul care îmi fusese dat, 
 Iacob, Petru şi Ioan, care sunt consideraţi ca stâlpii Bisericii, 
 ne-au întins mâna, mie şi lui Barnaba, în semn de unire: 
 ca să mergem şi să predicăm, noi la păgâni, iar ei la evrei. 
10 Ne-au spus numai să ne amintim de săracii din comunitatea lor, 
 ceea ce am şi căutat să fac cât mi-a stat în putere. 
11 Dar când Petru a venit la Antiohia, 
 l-am înfruntat deschis, pentru că era vrednic de aşa ceva. 
12 Într-adevăr, el mânca împreună cu fraţii de origine păgână 
 până în clipa în care au sosit de la Ierusalim câţiva prieteni ai lui Iacob. 
 Dar după venirea acestora, 
 Petru a început să se ferească şi să stea deoparte, 
 de teama fraţilor de origine evreiască. 
13 Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi evrei, 
 astfel încât până şi Barnaba s-a lăsat prins în laţul făţărniciei lor. 
14 Când am văzut că nu se comportă drept, 
 potrivit cu adevărul evangheliei, 
 i-am spus lui Petru în faţa tuturor: 
 „Dacă tu, care eşti evreu, 
 urmezi obiceiurile păgânilor şi nu ale evreilor, 
 pentru ce atunci îi sileşti pe păgâni 
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 să trăiască după obiceiurile iudeilor?”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
 R.:  Mergeţi în lumea întreagă 
   şi predicaţi evanghelia! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, 
 lăudaţi-l, toate popoarele. R... 
 
2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi 
 şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R... 
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 ALELUIA Rom 8,15 
  (Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii 

adoptivi 
     şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Doamne, învaţă-ne să ne rugăm! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,1-4 
 
 

 
1  În timpul acela, 
  Isus se afla în rugăciune. 
 Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat: 
 „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, 
 aşa cum şi Ioan Botezătorul i-a învăţat pe ucenicii săi”. 
2 El le-a răspuns: Când vă rugaţi spuneţi: 
 „Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta. 
3 Dă-ne zilnic pâinea de care avem nevoie. 
4 Iartă-ne păcatele, căci şi noi iertăm oricui ne-a greşit, 
 şi nu ne duce pe noi în ispită”. 
 

Cuvântul Domnului 
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JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Iată vine ziua Domnului care va arde ca un cuptor. 
 
 Citire din cartea profetului Malahia  3,13-20 
 
 
13  Domnul spune: „Voi aveţi cuvinte aspre împotriva mea 
  şi îndrăzniţi să mai întrebaţi: «Ce-am spus noi împotriva  
 ta?». 
14 Iată ce aţi zis: «Degeaba am slujit lui Dumnezeu! 
 La ce bun am păzit poruncile lui 
 şi am umblat în haine de jale înaintea Domnului universului? 
15 Acum îi fericim pe cei trufaşi. Da, celor răi le merge bine: 
 ei îl pun pe Dumnezeu la încercare şi rămân nepedepsiţi!»”. 
16 Aşa au vorbit cei care se tem de Domnul. 
 Domnul a luat aminte şi i-a ascultat. 
 O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, 
 pentru cei care se tem de Domnul şi cinstesc numele lui. 
17 Domnul Universului a spus: 
 „Aceştia vor fi ca o avere a mea în ziua pe care o pregătesc eu. 
 Voi fi îngăduitor cu ei, 
 aşa cum un tată este îngăduitor cu fiul său care-i slujeşte cu credinţă. 
18 Voi veţi vedea din nou atunci că este o deosebire între cel drept şi cel  
 rău, 
 între cel care îi slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-i slujeşte. 
19 Căci iată vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. 
 Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea vor fi ca paiele. 
 Ziua care vine îi va mistui – spune Domnul universului – 
 şi nu va rămâne din ei nici rădăcină nici ramură, 
20 dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, 
 va răsări soarele dreptăţii: el va aduce vindecarea pe aripile lui”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. 39,5a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care-şi pune încrederea în Domnul! 
 
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R... 
 
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R... 
 
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  L-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, 
      sau din ascultarea credinţei? 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,1-5 
 
 
1  O, galateni fără de minte, cine v-a vrăjit? 
  Tocmai pe voi în ochii cărora a fost prezentat 
 Isus Cristos cel răstignit?! 
2 Un lucru aş vrea să ştiu de la voi: 
 l-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, 
 sau din ascultarea credinţei? 
3 Cum puteţi să fiţi atât de nechibzuiţi? 
 După ce aţi început în Duh, vreţi să sfârşiţi acum în trup? 
4 În zadar aţi suferit voi atât de mult? 
 Oare într-adevăr, a fost în zadar? 
5 Dacă Dumnezeu vi-l dăruieşte pe Duhul Sfânt, 
 dacă el face minuni printre voi, 
 le face oare pentru faptele Legii, 
 sau pentru ascultarea credinţei? 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68) 
 
 R.:  Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, 
   căci a vizitat pe poporul său. 
 
69 El a înălţat o putere de mântuire 
 în casa lui David, slujitorul său, 
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi 
 care au fost în vechime. R... 
 
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri 
 şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc. 
72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri 
 şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R... 
 
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, 
 că ne va ajuta, 
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă, 
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. 
 R... 
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 ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cereţi şi vi se va da! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,5-13 
 
 
 
5  În timpul acela, 
  Isus le-a spus ucenicilor săi: „Dacă unul dintre voi are vreun  
 prieten 
 şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: 
 «Prietene, împrumută-mi trei pâini, 
6 căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, 
 a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», 
7 şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: 
 «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am  
 culcat. 
 Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», 
8 vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, 
 se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. 
9 De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, 
 căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 
10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte 
 şi celui care bate i se va deschide. 
11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, 
 când îi cere un peşte, 
12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 
13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor  
 voştri, 
 cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, 
 acelora care i-l cer”. 
 

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Ziua Domnului, zi de întuneric şi de beznă! 
 
 Citire din cartea profetului Ioel 1,13-15; 2,1-2 
 
 
13  Preoţilor, 
  îmbrăcaţi-vă în veşminte de doliu şi plângeţi; 
 izbucniţi în plânsete, voi slujitori ai altarului! 
 Veniţi, slujitori ai Dumnezeului meu, 
 şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi în haine de pocăinţă, 
 căci au dispărut din casa Domnului vostru 
 jertfele de mâncare şi de băutură. 
14 Vestiţi un post sfânt, ţineţi o adunare de sărbătoare, 
 adunaţi-i pe bătrâni şi pe toţi locuitorii ţării 
 în templul Dumnezeului vostru! 
 Strigaţi către Domnul: 
15 „Vai ce zi de nenorocire!”, căci ziua Domnului este aproape 
 şi vine ca un prăpăd de la Cel Atotputernic. 
2,1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, 
 strigaţi din răsputeri în muntele meu cel sfânt. 
 Să tremure toţi locuitorii ţării, căci ziua Domnului vine, este aproape! 
2 Zi de întuneric şi de beznă; zi cu nori şi cu negură deasă. 
 Ca noaptea care învăluie munţii, 
 tot aşa dă năvală un popor mare şi puternic, 
 cum n-a mai fost de când e lumea 
 şi nici nu va mai fi după el în vremurile care vor veni! 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 9,2-3.6 şi 16.8-9 (R.: cf. 9a) 
 
 R.:  Domnul va judeca lumea cu dreptate. 
 
2 Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, 
 voi vesti toate minunile tale! 
3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie pentru tine, 
 voi preamări numele tău, Dumnezeule Preaînalt! R... 
 
6 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cei răi; 
 le ştergi numele pentru totdeauna. 
16 Popoarele păgâne cad în groapa pe care au făcut-o 
 şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. R... 
 
8 Domnul stăpâneşte în veci, 
 s-a aşezat pe scaunul lui de domnie pentru judecată: 
9 El va judeca lumea cu dreptate, 
 fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Adevăraţii fii ai lui Abraham 
      sunt cei care au credinţă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,7-14 
 
 
7  Fraţilor, 
  să ştiţi că adevăraţii fii ai lui Abraham sunt cei care au  
 credinţă. 
8 De altfel Scriptura 
 prevăzuse că Dumnezeu va îndreptăţi popoarele păgâne prin  
 credinţă, 
 căci a vestit mai dinainte lui Abraham: 
 „În tine vor fi binecuvântate toate popoarele!”. 
9 Astfel cei care au credinţă 
 sunt binecuvântaţi împreună cu Abraham cel credincios. 
10 În schimb cei care se bazează pe faptele Legii 
 stau sub blestemul despre care vorbeşte Scriptura: 
 „Blestemat să fie cel care nu rămâne credincios 
 în păzirea tuturor celor scrise în cartea Legii”. 
11 De altfel, este clar că prin Lege nimeni nu devine drept în faţa lui  
 Dumnezeu, 
 deoarece Scriptura spune: „Cel drept va trăi din credinţă”. 
12 Însă Legea nu are nimic de-a face cu credinţa, căci Legea spune: 
 „Cel care împlineşte poruncile va trăi prin ele”. 
13 Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, 
 luând asupra sa blestemul în locul nostru, căci Scriptura spune: 
 „Blestemat să fie oricine este atârnat pe lemn”. 
14 Isus Cristos ne-a răscumpărat, 
 pentru ca binecuvântarea lui Abraham să treacă la popoarele păgâne 
 şi astfel să-l primim prin credinţă pe Duhul Sfânt făgăduit de  
 Dumnezeu. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 5b) 
 
 R.:  Domnul nu uită niciodată 
   de legământul său. 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R... 
 
3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie 
 dreptatea lui dăinuie întotdeauna. 
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale: 
 Domnul este bunătate şi îndurare. R... 
 
5 El le dă hrană celor ce se tem de el; 
 nu uită niciodată de legământul său. 
6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său, 
 dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R... 
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 ALELUIA In 12,31b-32 
  (Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia 
     va fi dat afară, spune Domnul, 
     iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ, 
     îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, 
       înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,15-26 
 
 

 
  În timpul acela, 
  după ce Isus a izgonit un diavol, 
15 unii au început să spună: 
 „Cu ajutorul lui Belzebul, căpetenia diavolilor, scoate pe diavoli”. 
16 Alţii, ca să-l pună la încercare, îi cereau un semn venit din cer. 
17 Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: 
 „Orice împărăţie, dezbinată înăuntru, 
 se transformă într-un pustiu 
 şi casele sale se prăbuşesc unele peste altele. 
18 Deci dacă Satana este dezbinat în el însuşi, 
 cum va dăinui împărăţia lui? 
 Căci voi ziceţi că cu ajutorul lui Belzebul scot diavolii. 
19 Dar dacă eu cu ajutorul lui Belzebul scot pe diavoli, 
 ucenicii voştri cu cine îi scot? 
 De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri. 
20 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, 
 înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 
21 Când un om puternic şi bine înarmat îşi păzeşte palatul, 
 bunurile lui sunt în siguranţă. 
22 Dar dacă asupra lui vine unul mai puternic decât el şi-l biruie, 
 atunci îi ia armele pe care se bizuia şi împarte prada. 
23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea, 
 şi cine nu adună cu mine, risipeşte. 
24 Când duhul necurat iese dintr-un om, 
 umblă prin locuri pustii, căutându-şi odihnă, şi fiindcă nu o găseşte, 
 îşi zice: «Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit!». 
25 Când vine, o găseşte măturată şi împodobită. 



Vineri 
26 Atunci se duce şi mai ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el, 
 intră împreună în casă şi locuiesc în ea. 
 Astfel starea acestui om este mai rea acum la sfârşit 
 decât era la început”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Puneţi mâna pe seceri, căci holda este coaptă! 
 
 Citire din cartea profetului Ioel 4,12-21 
 
 
12  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Să se trezească popoarele 
 şi să se îndrepte spre valea lui Iosafat, 
 căci acolo voi şedea să judec toate popoarele care vă înconjoară. 
13 Puneţi mâna pe seceră, căci holda este coaptă; 
 veniţi şi zdrobiţi strugurii cu picioarele: 
 căzile sunt pline şi butoaiele dau afară, 
 căci fărădelegea lor a ajuns la culme. 
14 Iată, mulţimi şi iar mulţimi vin în valea judecăţii; 
 căci ziua Domnului este aproape în valea judecăţii! 
15 Soarele şi luna se întunecă, stelele îşi pierd lumina. 
16 Domnul strigă din Sion şi glasul lui vuieşte din Ierusalim; 
 cerurile şi pământul se zguduie. 
 Dar Domnul este un loc de adăpost pentru poporul său 
 şi o fortăreaţă pentru fiii lui Israel; 
17 atunci veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru 
 care locuieşte în Sion, muntele meu sfânt. 
 Ierusalimul va fi un loc sfânt şi străinii nu vor mai trece prin el. 
18 În ziua aceea vinul se va prelinge pe munţi 
 şi laptele va curge pe dealuri. 
 Toate pâraiele din Iudeea vor fi pline cu apă, 
 un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Salcâmilor. 
19 Egiptul va fi pustiit, Iudeea va fi prefăcută într-o paragină, 
 pentru că au înmulţit silniciile împotriva fiilor lui Iuda 
 şi au vărsat sânge nevinovat în ţara lor. 
20 Dar în Iudeea, ca şi în Ierusalim, 
 vor fi mereu locuitori din generaţie în generaţie. 
21 Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă”. 
 Şi Domnul va locui în Sion. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.: 12a) 
 
 R.:  Voi, drepţilor, 
   bucuraţi-vă în Domnul! 
 
1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie toate ţinuturile. 
2 Norii şi negura îl înconjoară, 
 dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R... 
 
5 Munţii se cutremură înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului a tot pământul. 
6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R... 
 
11 Lumina răsare pentru cel drept 
 şi bucuria pentru cel cu inima curată. 
12 Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul 
 şi măriţi faima sfinţeniei lui. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Prin credinţă sunteţi cu toţii copii ai lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,22-29 
 
 
22  Fraţilor, 
  conform Scripturii, totul a fost supus păcatului, 
 pentru ca făgăduinţa lui Dumnezeu 
 să se împlinească pentru cei care cred prin credinţa în Isus Cristos. 
23 Înainte de a veni timpul credinţei, 
 noi eram prizonieri, ţinuţi sub paza Legii, 
 aşteptând ceasul în care credinţa avea să fie descoperită. 
24 Astfel, ca să devenim drepţi prin credinţă, 
 Legea – ca un pedagog – ne-a condus până la Cristos. 
25 Dar acum, după ce a sosit timpul credinţei, 
 nu mai suntem sub pedagog. 
26 Prin credinţa în Cristos voi toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu. 
27 Căci toţi cei care aţi fost botezaţi în Cristos, 
 v-aţi îmbrăcat în Cristos. 
28 Nu mai este deosebire între iudeu şi păgân, între sclav şi om liber, 
 între bărbat şi femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. 
29 Dacă îi aparţineţi lui Cristos, voi sunteţi seminţia lui Abraham 
 şi deci moştenitori ai promisiunii. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 8a) 
 
 R.:  Domnul nu uită niciodată 
   legământul său. 
 
2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie! 
 Vorbiţi despre toate minunile lui! 
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R... 
 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! 
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
 de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R... 
 
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Lc 11,28 

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,27-28 
 
 
 
27  În timpul acela, 
  în timp ce Isus vorbea mulţimii, 
 o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: 
 „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei 
 şi te-a hrănit la pieptul ei!”. 
28 Atunci Isus i-a răspuns: 
 „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
 şi-l păzesc!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A XXVIII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Domnul cheamă la ospăţul său 
      şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  25,6-10a 
 
 
 
6  În ziua aceea, 
  Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate  
 popoarele 
 un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, 
 cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 
7 Pe muntele acesta 
 el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor 
 şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 
8 El va nimici moartea pe vecie. 
 Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor 
 şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, 
 căci Domnul a vorbit. 
9 Se va spune în ziua aceea: 
 „Iată, acesta este Dumnezeul nostru 
 de la care am aşteptat mântuirea, 
 acesta este Domnul în care am nădăjduit; 
 să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui, 
10a căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd) 
 
 R.:  Voi locui până la sfârşitul zilelor mele 
   în casa Domnului! 
 
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R... 
 
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R... 
 
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R... 
 
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R... 
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 LECTURA A II-A  Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,12-14.19-20 
 
 
12  Fraţilor, 
  eu ştiu să trăiesc şi din puţin, ştiu să trăiesc şi având de prisos: 
 pretutindeni şi în toate m-am deprins să fiu şi sătul şi flămând, 
 şi să am de toate şi să fiu lipsit de toate. 
13 Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte. 
14 Cu toate acestea, 
 bine aţi făcut că m-aţi ajutat atunci când mă aflam în strâmtoare. 
19 Dumnezeul meu, la rândul său, 
 prin Isus Cristos vă va dărui din bogăţia măririi sale tot ce aveţi nevoie. 
20 Mărire lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, în vecii vecilor. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Ef 1,17-18 

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos 
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, 
     ca să putem înţelege speranţa pe care o dă speranţa  
     noastră. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,1-14 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege 
 care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 
3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, 
 însă aceştia n-au voit să vină. 
4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: 
 «Iată, ospăţul meu este gata, taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost înjunghiaţi; 
 toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 
5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, 
 s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 
6 ceilalţi au pus mâna pe servitori, i-au batjocorit şi i-au ucis. 
7 Atunci regele s-a aprins de mânie, 
 a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 
8 Apoi a spus servitorilor săi: 
 «Ospăţul de nuntă este gata, însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 
9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor 
 şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 
10 Servitorii s-au dus pe străzi 
 şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, 
 şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi. 
11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe oaspeţi, 
 a zărit un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă, 
12 şi i-a zis: 
 «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?». 
 Omul însă nu a scos nici un cuvânt. 
13 Atunci regele le-a spus servitorilor: 
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 «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi aruncaţi-l afară în întuneric: 
 acolo va plânge şi va scrâşni din dinţi». 
14 Desigur, mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA Ef 1,17-18 

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos 
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, 
     ca să putem înţelege speranţa pe care o dă speranţa  
     noastră. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege 
 care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 
3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, 
 însă aceştia n-au voit să vină. 
4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: 
 «Iată, ospăţul meu este gata,  
 taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost înjunghiaţi; 
 toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 
5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, 
 s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 
6 ceilalţi au pus mâna pe servitori,  
 i-au batjocorit şi i-au ucis. 
7 Atunci regele s-a aprins de mânie, 
 a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 
8 Apoi a spus servitorilor săi: 
 «Ospăţul de nuntă este gata,  
 însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 
9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor 
 şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 
10 Servitorii s-au dus pe străzi 
 şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, 
 şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi”. 
 



Duminică - Anul A 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Bogăţiile le-am socotit nimic 
      în comparaţie cu înţelepciunea. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  7,7-11 
 
 
7  Lui Dumnezeu m-am rugat 
  şi mi s-a dat pricepere; 
 l-am implorat şi Duhul înţelepciunii s-a coborât asupra  
 mea. 
8 Am ţinut la înţelepciune mai mult decât la tronuri şi sceptre, 
 în comparaţie cu ea, bogăţiile le-am socotit de nimic. 
9 N-am pus alături de ea nici pietrele cele mai scumpe, 
 fiindcă tot aurul din lume, pe lângă ea nu e decât nisip, 
 iar argintul mi se pare noroi înaintea ei. 
10 Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; 
 am pus-o chiar înaintea luminii, 
 fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. 
11 Împreună cu ea mi-au venit bunurile 
 şi prin mâinile ei bogăţii nenumărate. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,12-13.14-15.16-17 (R.: cf. 14) 
 
 R.:  Satură-ne, Doamne, dis-de-dimineaţă cu iubirea ta 
   şi ne vom bucura! 
 
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi! R... 
 
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre. 
15 Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai pedepsit 
 şi tot atâţia ani câţi am cunoscut nefericirea. R... 
 
16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta 
 şi fiii lor măreţia ta. 
17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra  
 noastră! 
 Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! 
 Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R... 
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 LECTURA A II-A  Cuvântul lui Dumnezeu 
        pătrunde până în adâncul sufletului. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  4,12-13 
 
 
12  Fraţilor, 
  cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere 
 şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri; 
 el pătrunde până în adâncul sufletului, 
 până la încheieturile şi măduva oaselor, 
 judecă sentimentele şi gândurile inimii. 
13 Nici o creatură nu se poate ascunde de el, 
 ci toate rămân goale în ochii lui, 
 urmărite de privirea aceluia, în faţa căruia vom da cont de toate. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vinde tot ce ai, apoi vino şi urmează-mă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,17-30 
 
 

 
17  În timpul acela, 
  pe când Isus era gata să plece la drum, 
 a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat: 
 „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa veşnică?”. 
18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun? 
 Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu! 
19 Cunoşti poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, 
 să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni, 
 cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!”. 
20 El i-a răspuns: 
 „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”. 
21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus: 
 „Un singur lucru îţi mai lipseşte: 
 Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; 
 apoi vino şi urmează-mă!”. 
22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat şi a plecat mâhnit, 
 căci avea multe bogăţii. 
23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi: 
 „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii 
 să intre în împărăţia lui Dumnezeu!”. 
24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui. 
 Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis: 
 „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! 
25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, 
 decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. 
26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: 
 „Atunci cine se mai poate mântui?”. 
27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns: 
 „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni, 
 dar nu pentru Dumnezeu. 
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 Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”. 
28 Petru i-a spus lui Isus: 
 „Iată, noi am părăsit toate şi te-am urmat”. 
29 Isus i-a răspuns: „Vă spus adevărul: 
 Nu este nimeni dintre cei care au lăsat casă, fraţi, surori, mamă, tată, 
 copii sau ogoare pentru numele meu şi pentru evanghelie 
30 care să nu primească, în lumea aceasta, de o sută de ori mai mult: 
 casă, fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, dar nu fără prigoane, 
 iar în lumea viitoare viaţa veşnică”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vinde tot ce ai, apoi vino şi urmează-mă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,17-27 
 
 

 
17  În timpul acela, 
  pe când Isus era gata să plece la drum, 
 a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat: 
 „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa  
 veşnică?”. 
18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun? 
 Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu! 
19 Cunoşti poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, 
 să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni, 
 cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!”. 
20 El i-a răspuns: 
 „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”. 
21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus: 
 „Un singur lucru îţi mai lipseşte: 
 Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; 
 apoi vino şi urmează-mă!”. 
22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat şi a plecat mâhnit, 
 căci avea multe bogăţii. 
 
23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi: 
 „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii 
 să intre în împărăţia lui Dumnezeu!”. 
24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui. 
 Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis: 
 „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! 
25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, 
 decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. 
26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: 



Duminică - Anul B 

 „Atunci cine se mai poate mântui?”. 
27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns: 
 „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni, 
 dar nu pentru Dumnezeu. 
 Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Naaman şi-a mărturisit credinţa în Dumnezeul lui 

Israel. 
 
 Citire din cartea a doua a Regilor 5,14-17 
 
 
 
14  În zilele acelea, 
  Naaman, generalul sirian, care era lepros, 
 a coborât şi s-a scufundat de şapte ori în Iordan 
 după cuvântul omului lui Dumnezeu 
 şi trupul lui a devenit iarăşi ca trupul unui prunc şi s-a curăţit. 
15 Apoi Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul său. 
 Când a ajuns, s-a prezentat la el şi i-a zis: 
 „Iată, ştiu acum că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul decât cel  
 din Israel. 
 Şi acum primeşte, te rog, un dar din partea slujitorului tău”. 
16 Dar Elizeu i-a răspuns: 
 „Pe viaţa Domnului, căruia îi slujesc, jur că nu voi primi nimic!”. 
17 Naaman a stăruit să primească, dar el n-a voit. 
 Atunci Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primeşti, 
 îngăduie-mi mie, slujitorul tău, să iau pământ din această ţară, 
 atât cât pot duce doi catâri, 
 căci nu vreau să mai aduc nici ardere de tot şi nici o jertfă altor  
 dumnezei, 
 ci numai Domnului Dumnezeului lui Israel!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2b) 
 
 R.:  Dumnezeu şi-a descoperit mântuirea 
   în faţa tuturor popoarelor. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 ne-au venit în ajutor. R... 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului! 
 Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Dacă vom rămâne statornici, 
        vom domni împreună cu Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 2,8-13 
 
 
8  Preaiubitule, 
  adu-ţi aminte de Isus Cristos, urmaşul lui David; 
 el a înviat din morţi, după evanghelia mea! 
9 Pentru ea sufăr până acolo, că sunt în lanţuri ca un făcător de rele; 
 dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri. 
10 De aceea, toate le rabd pentru cei aleşi, 
 ca şi ei să ajungă la mântuirea şi la slava veşnică, 
 pe care le primim prin Cristos Isus. 
11 Căci acest cuvânt este vrednic de crezare: 
 „Dacă am murit împreună cu el, vom şi învia împreună cu el. 
12 Dacă vom rămâne statornici împreună cu el, 
 vom şi domni împreună cu el. 
13 Dacă ne vom lepăda de el, şi el se va lepăda de noi. 
 Dacă îi suntem necredincioşi, el rămâne totuşi credincios, 
 căci nu se poate tăgădui pe sine însuşi”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 ALELUIA 1 Tim 5,18 

(Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate, 
     aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu 
       afară de acest străin. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,11-19 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  îndreptându-se spre Ierusalim, 
 Isus trecea prin ţinutul dinspre Samaria şi Galileea. 
12 Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproşi, care s-au oprit 
13 şi i-au strigat de departe: „Isuse, învăţătorule, ai milă de noi!”. 
14 Văzându-i, Isus le-a zis: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!”. 
 Pe când mergeau, au fost curăţaţi de lepră. 
15 Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, 
 s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas tare; 
16 s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui Isus şi i-a mulţumit. 
 Acesta era un samaritean. 
17 Isus l-a întrebat: 
 „Oare nu toţi cei zece au fost curăţaţi? Ceilalţi nouă unde sunt? 
18 Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu 
 afară de acest străin? 
19 Şi i-a zis: ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecat”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Prin Cristos am primit harul şi misiunea de apostol, 
      ca să aducem la credinţă toate popoarele. 
 
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Romani 1,1-7 
 
 
1  Paul, slujitor al lui Isus Cristos, chemat de el apostol, 
  rânduit pentru predicarea evangheliei lui Dumnezeu, 
2 evanghelie pe care o făgăduise mai dinainte 
 prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, 
3 cu privire la Fiul său, născut din seminţia lui David după trup; 
4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere 
 după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, 
 Isus Cristos Domnul nostru, 
5 prin care am primit harul şi misiunea de apostol, 
 ca să aducem la ascultarea credinţei întru numele lui toate neamurile, 
6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Cristos. 
7 Tuturor celor care sunt în Roma, 
 iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi: 
 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2a) 
 
 R.:  Domnul a făcut cunoscută 
   mântuirea sa. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 ne-au venit în ajutor. R... 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului! 
 Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 4,22-24.26-27.31; 5,1 
 
 
22  Fraţilor, 
  Scriptura spune că Abraham a avut doi fii: 
 unul născut dintr-o sclavă, celălalt dintr-o femeie liberă; 
23 fiul sclavei s-a născut în chip firesc; 
 fiul femeii libere s-a născut datorită promisiunii lui Dumnezeu. 
24 Aceste evenimente au un înţeles simbolic: 
 cele două femei sunt cele două legăminte: 
 primul legământ, cel de pe muntele Sinai, 
 aduce pe lume copii sclavi, aceasta este Agar; 
26 în timp ce Ierusalimul de sus este liber şi acesta este mama noastră, 
27 căci Scriptura spune: 
 „Bucură-te, femeie sterilă, tu care n-ai avut copii, 
 izbucneşte în strigăte de bucurie, tu care n-ai simţit durerile naşterii, 
 căci femeia părăsită are acum mai mulţi copii 
 decât cea care avea bărbat”. 
31 Aşadar, fraţilor, noi nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere. 
 Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi. 
5,1 Fiţi deci tari şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: cf. 2) 
 
 R.:  Fie numele Domnului binecuvântat, 
   de acum şi până în veac! 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R... 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R... 
 
5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ? 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac. R... 



Luni 

 
 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Acestei generaţii nu i se va da alt semn, 
       decât cel al profetului Iona. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,29-32 
 
 

 
29  În timpul acela, 
  văzând că mulţimile se strângeau în jurul lui, 
 Isus a început să spună: 
 „Generaţia aceasta este o generaţie perfidă; 
 ea cere un semn, 
 dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona. 
30 Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, 
 tot aşa şi Fiul Omului va fi un semn pentru această generaţie. 
31 Regina de la miazăzi se va ridica în ziua judecăţii 
 alături de oamenii acestei generaţii şi-i va osândi, 
 căci ea de la marginile pământului a venit 
 ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; 
 şi iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 
32 Ninivitenii se vor ridica în ziua judecăţii 
 alături de această generaţie şi o vor osândi, 
 pentru că ei s-au întors la predica lui Iona; 
 şi iată, aici este unul mai mare decât Iona. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Păgânii deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu 
      nu l-au preamărit cum se cuvine. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  1,16-25 
 
 
16  Fraţilor, 
  eu nu mă ruşinez de faptul că sunt în slujba evangheliei, 
 fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 
 pentru mântuirea oricărui om care crede, 
 mai întâi a celui care provine dintre iudei, 
 dar şi a celui care provine dintre păgâni. 
17 Această evanghelie descoperă dreptatea lui Dumnezeu 
 care vine prin credinţă şi duce la trăirea credinţei, 
 căci Scriptura spune: „Cel drept va trăi prin credinţă”. 
18 Noi o ştim: mânia lui Dumnezeu se descoperă din înaltul cerului 
 împotriva tuturor acelora care îl resping pe Dumnezeu 
 şi împotriva acelora care înăbuşă adevărul prin nelegiuirile lor. 
19 Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este  
 cunoscut, 
 căci însuşi Dumnezeu le-a descoperit. 
20 De la crearea lumii oamenii, cu mintea lor, 
 pot vedea în lucrările lui Dumnezeu însuşirile lui nevăzute, 
 adică puterea sa veşnică şi dumnezeirea sa, 
 astfel încât nu se pot dezvinovăţi, căci, 
21 deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu, 
 nu l-au preamărit şi nu i-au adus mulţumiri 
 aşa cum i se cuvine lui Dumnezeu. 
 Ei au rătăcit în gândirea lor deşartă 
 şi întunericul le-a umplut inima lipsită de înţelepciune. 
22 Făcând-o pe înţelepţii au înnebunit; 
23 ei au schimbat mărirea lui Dumnezeu cel nemuritor 
 cu idolii care reprezintă oameni muritori, 
 păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 
24 De aceea, din cauza poftelor inimii lor, 
 Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, 
 astfel încât îşi necinstesc ei singuri trupurile lor. 
25 Au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna, 



Marţi 

 s-au închinat şi au slujit creaturilor în locul Creatorului 
 care este preamărit în veci. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: cf. 2a) 
 
 R.:  Cerurile fac cunoscută 
   mărirea lui Dumnezeu. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R... 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  N-are importanţă dacă am primit sau nu tăierea  
      împrejur; 
      importantă este credinţa care lucrează prin dragoste. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,31b – 5,6 
 
 
31b  Fraţilor, 
  Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi. 
5,1 Fiţi deci tari şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei. 
2 Iată eu, Paul, vă spun că dacă veţi primi tăierea împrejur, 
 Cristos nu vă va fi de nici un folos. 
3 Vă mai spun o dată: orice om care primeşte tăierea împrejur 
 este dator să împlinească toată Legea lui Moise. 
4 Voi care socotiţi că deveniţi drepţi prin împlinirea Legii lui Moise, 
 v-aţi rupt de Cristos, aţi căzut din har. 
5 Noi însă prin puterea Duhului Sfânt, 
 prin credinţă aşteptăm îndreptăţirea pe care o nădăjduim. 
6 Căci în Cristos Isus 
 n-are importanţă dacă am primit sau nu tăierea împrejur, 
 importantă este credinţa care lucrează prin dragoste. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,41.43.44-45.47.48 (R.: 41a) 
 
 R.:  Să coboare asupra mea, Doamne, 
   bunăvoinţa ta! 
 
41 Să coboare asupra mea, Doamne, bunăvoinţa şi mântuirea ta 
 aşa cum ne-ai promis. R... 
 
43 Fă ca din gura mea să nu dispară niciodată adevărul, 
 căci mă încred în hotărârile tale. R... 
 
44 Voi păzi de-a pururi legea ta, 
 totdeauna şi pe vecie. 
45 Voi umbla fără grijă, 
 deoarece caut poruncile tale. R... 
 
47 Poruncile tale sunt bucuria mea, 
 căci le iubesc nespus de mult. R... 
 
48 Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc 
 şi cuget la îndreptările tale. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: 
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Curăţaţi partea dinăuntru şi atunci toate vor fi 

curate. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,37-41 
 
 
 
37  În timpul acela, 
  după ce Isus a vorbit mulţimii, un fariseu l-a rugat să ia masa la  
 el. 
 Isus a intrat şi s-a aşezat la masă. 
38 Fariseul a rămas mirat 
 văzând că Isus n-a îndeplinit ritualul spălării înainte de masă. 
39 Domnul i-a zis: 
 „Voi, fariseii, curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, 
 dar înăuntru sunteţi plini de lăcomie şi răutate. 
40 Nebunilor, oare cel care a făcut partea dinafară 
 n-a făcut-o şi pe cea dinăuntru? 
41 De aceea, daţi de pomană cele din interior, 
 şi, iată, toate vor fi curate pentru voi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu va răsplăti pe fiecare după faptele sale. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  2,1-11 
 
 
1  Tu, omule, care îi judeci pe păgâni – oricine ai fi – 
  nu te poţi dezvinovăţi, 
 căci tu, care îi judeci pe alţii, dar faci aceleaşi lucruri ca şi ei, 
 judecându-i, te condamni pe tine însuţi. 
2 Noi ştim că Dumnezeu îi va judeca după adevăr 
 pe cei care săvârşesc astfel de lucruri. 
3 Iar tu, omule, care îi judeci pe cei care săvârşesc astfel de lucruri, 
 pe care le faci şi tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 
4 Sau poate îi dispreţuieşti bogăţiile de bunătate, 
 de îngăduinţă şi de îndelungă răbdare? 
 Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 
5 Tu, cu împietrirea ta şi cu inima ta care nu vrea să se întoarcă 
 îţi agoniseşti mânie pentru „ziua mâniei” 
 în care se va arăta dreapta judecată a lui Dumnezeu. 
6 El va răsplăti pe fiecare după faptele sale 
7 şi anume: celor care fac binele cu stăruinţă 
 şi astfel caută slava, cinstea şi nemurirea le va da viaţa veşnică, 
8 însă pe cei care, din spirit de revoltă, se împotrivesc adevărului 
 şi se supun nedreptăţii, îi va ajunge mânia şi urgia lui Dumnezeu. 
9 Necaz şi strâmtorare va veni peste tot omul care săvârşeşte răul, 
 întâi peste cei proveniţi dintre iudei, 
 dar şi peste cei proveniţi dintre păgâni. 
10 De mărire, cinste şi pace se va bucura tot omul care săvârşeşte binele, 
 mai întâi cei proveniţi dintre iudei, dar şi cei proveniţi dintre păgâni: 
11 căci Dumnezeu nu este părtinitor atunci când îi judecă pe oameni. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,2-3.6-7.9 (R.: cf. 13b) 
 
 R.:  Dumnezeu îl va răsplăti pe fiecare 
   după faptele sale. 
 
2 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, 
 de la el îmi vine ajutorul. 
3 Numai el este stânca şi mântuirea mea, 
 turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R... 
 
6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, 
 el singur este speranţa mea. 
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea, 
 turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R... 
 
9 Popor al Domnului, ai încredere în Dumnezeu în orice timp, 
 revarsă-ţi inima în faţa lui. 
 Dumnezeu este adăpostul nostru! R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cei care sunt ai lui Cristos 
      şi-au răstignit trupul împreună cu pornirile lui. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,18-25 
 
 
18  Fraţilor, 
  dacă sunteţi mânaţi de Duh, nu sunteţi sub Lege. 
19 Faptele trupului sunt cunoscute: 
 adulter, necurăţie, destrăbălare, 
20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, 
 mânie, certuri, neînţelegeri, dezbinări, 
21 invidie, beţie, chefuri şi cele asemenea acestora despre care vă previn 
 aşa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte 
 nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
22 Iar roadele Duhului sunt: 
 iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
 bunăvoinţa, bunătatea, încrederea, 
23 blândeţea, înfrânarea. 
 Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 
24 Cei care sunt ai lui Cristos 
 şi-au răstignit trupul cu patimile şi poftele lui. 
25 Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: In 8,12) 
 
 R.:  Cine te urmează pe tine, Doamne, 
   va avea lumina vieţii. 
 
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R... 
 
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R... 
 
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vai vouă, fariseilor, şi vouă, învăţători ai Legii! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,42-46 
 
 
 
42  În timpul acela, 
  Domnul a spus: „Vai vouă, fariseilor! 
 Voi daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate zarzavaturile, 
 dar daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu. 
 Pe acestea trebuie să le faceţi fără să le lăsaţi nefăcute pe celelalte! 
43 Vai vouă, fariseilor, pentru că voi căutaţi locurile dintâi în sinagogi 
 şi vă place să vă salute lumea prin pieţele publice. 
44 Vai vouă, pentru că sunteţi ca nişte morminte, 
 care nu se văd şi oamenii trec peste ele fără să-şi dea seama!”. 
45 Atunci unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul: 
 „Învăţătorule, spunând acestea, ne faci de ocară şi pe noi”. 
46 Isus a răspuns: „Vai şi vouă, învăţători ai Legii, 
 pentru că puneţi pe spinarea oamenilor sarcini cu neputinţă de  
 purtat, 
 pe care voi nici cu un deget nu le atingeţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Omul devine drept prin credinţă, 
      independent de faptele prescrise de Legea lui Moise. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  3,21-30a 
 
 
  Fraţilor, 
  toţi oamenii sunt sub stăpânirea păcatului. 
 Legea lui Moise slujea pentru a face cunoscut păcatul. 
21 Însă astăzi, independent de faptele Legii, 
 Dumnezeu şi-a arătat dreptatea care ne duce la mântuire: 
 pentru aceasta Legea şi Profeţii sunt doar martori. 
22 Această dreptate a lui Dumnezeu, dăruită prin credinţa în Isus  
 Cristos, 
 este oferită tuturor celor care cred. De fapt nu este nici o deosebire: 
23 toţi oamenii au păcătuit, toţi sunt lipsiţi de strălucirea lui Dumnezeu, 
24 dar el îi face drepţi numai prin harul său, fără meritul lor, 
 datorită răscumpărării înfăptuite de Cristos Isus. 
25 Dumnezeu l-a stabilit de mai înainte pe Cristos la jertfa crucii, 
 pentru ca, oferindu-şi sângele, 
 să obţină iertarea pentru cei care cred în el. 
 Astfel Dumnezeu a voit să-şi arate dreptatea 
 prin iertarea păcatelor săvârşite mai înainte, 
 în timpul răbdării sale îndelungate. 
26 El îşi dovedeşte dreptatea în timpul de faţă, 
 pentru a arăta că el este drept 
 şi că el îndreptăţeşte pe cel care crede în Isus. 
27 Aşadar, mai este vreun motiv de laudă? Nicidecum. 
 Pentru ce am face-o? Pentru faptele săvârşite conform Legii? 
 Nu. Ci prin legea credinţei, 
28 căci noi avem convingerea că omul devine drept numai prin credinţă, 
 independent de faptele prescrise de Lege. 
29 Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, 
 nu şi al păgânilor? 
 Fără îndoială este şi al păgânilor, 
30a pentru că este un singur Dumnezeu, 
 care îi face drepţi prin credinţă 
 atât pe cei care au primit tăierea împrejur, 



Joi 

 cât şi pe cei care n-au primit-o. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4ab.4c-5 (R.: cf. 7) 
 
 R.:  Cine crede în tine, Doamne, 
   va ajunge la mântuire. 
 
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
 Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R... 
 
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
 Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
4ab La tine însă este iertare, 
 de aceea ne temem de tine. R... 
 
4c Eu nădăjduiesc în Domnul, 
 sufletul meu se încrede în cuvântul său. 
5 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu ne-a ales în Cristos 
      înainte de întemeierea lumii. 
 
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Efeseni 1,1-10 
 
 
1  Eu, Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, 
  mă adresez vouă, sfinţilor din Efes, şi care credeţi în Cristos Isus. 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
 care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, întru  
 Cristos. 
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
 ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 
5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos: 
 iată ce a voit el în bunătatea sa, 
6 ca să fie lăudată măreţia harului său, 
 pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 
7 Prin sângele lui ne obţine răscumpărarea, iertarea păcatelor; 
8 prin bogăţia harului său 
 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. 
9 El ne-a descoperit misterul hotărârii pe care a luat-o dinainte în  
 Cristos, 
10 pentru ca s-o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, 
 strângând la un loc toate: 
 cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4.5-6 (R.: 2a) 
 
 R.:  Domnul şi-a făcut cunoscută 
   mântuirea sa. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 ne-au venit în ajutor. R... 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului! 
 Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R... 
 
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa împreună cu toate instrumentele. 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R... 



Joi 

 
 ALELUIA In 14,5 

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul; 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Această generaţie 
       va trebui să dea seama de sângele tuturor profeţilor, 
       de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,47-54 
 
 
 
47  În timpul acela, 
  Domnul a spus: „Vai vouă, pentru că zidiţi mormintele profeţilor 
 pe care i-au ucis părinţii voştri! 
48 Prin aceasta daţi dovadă că aprobaţi faptele părinţilor voştri! 
 Pentru că ei i-au ucis pe profeţi, iar voi le zidiţi mormintele! 
49 De aceea, însăşi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: 
 «Le voi trimite profeţi şi apostoli; 
 pe unii dintre ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni». 
50 Astfel, această generaţie va trebui să dea seama 
 de sângele tuturor profeţilor care a fost vărsat de la crearea lumii, 
51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia 
 care a fost ucis între altar şi templu. 
 Da, vă spun: această generaţie va trebui să dea seama. 
52 Vai vouă, învăţători ai Legii, pentru că aţi pus mâna pe cheia  
 cunoaşterii: 
 nici voi n-aţi intrat şi nici pe cei care voiau nu i-aţi lăsat”. 
53 După ce Isus a plecat de acolo, învăţătorii Legii şi fariseii 
 au început să-l duşmănească şi să-l hărţuiască cu multe întrebări. 
54 Îi întindeau astfel tot felul de curse, 
 aşteptând să-i scape vreun cuvânt cu care să-l poată învinui. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Abraham a avut credinţă în Dumnezeu 
      şi pentru aceasta Dumnezeu l-a considerat drept. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  4,1-8 
 
 
1  Fraţilor, 
  ce putem spune despre Abraham, 
 strămoşul neamului nostru după trup? 
2 Dacă el a devenit drept prin faptele pe care le-a săvârşit, 
 ar fi putut să se mândrească cu ele, dar nu înaintea lui Dumnezeu, 
3 căci Scriptura spune: „Abraham a avut credinţă în Dumnezeu 
 şi pentru aceasta Dumnezeu l-a considerat drept”. 
4 Dacă cineva a prestat o muncă, 
 plata cuvenită i se consideră nu ca un favor, ci ca ceva datorat. 
5 Dimpotrivă, dacă cineva, fără să presteze vreo muncă, 
 are credinţă în Dumnezeu care îl face drept pe omul vinovat, 
 acest om devine drept printr-o atare credinţă. 
6 Tot aşa şi David într-un psalm 
 îl numeşte fericit pe omul pe care Dumnezeu l-a considerat drept, 
 fără a ţine cont de faptele pe care le-a săvârşit: 
7 „Fericiţi sunt cei cărora li s-au iertat fărădelegile, zice el, 
 şi cărora li s-au acoperit păcatele. 
8 Fericit este omul căruia Domnul nu-i mai ia în seamă păcatul”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   căruia tu, Doamne, îi ierţi păcatele! 
 
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea, 
 căruia i s-a acoperit păcatul! 
2 Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R... 
 
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea mea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 Şi tu ai luat povara vinovăţiei mele. R... 
 
11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul 
 şi veseliţi-vă! 
 Scoateţi strigăte de bucurie, 
 toţi cei drepţi cu inima. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu a voit ca prin speranţa în Cristos 
      să primim pecetea Duhului. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,11-14 
 
 
11  Fraţilor, 
  în Cristos, Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; 
 şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, 
 a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 
12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa. 
13 În Cristos şi voi aţi ascultat cuvântul adevărului, 
 vestea cea bună a mântuirii voastre; 
 prin el, atunci când aţi îmbrăcat credinţa, 
 voi aţi primit pecetea Duhului. 
14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese, 
 este garanţia că vom primi moştenirea, adică răscumpărarea, 
 prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire spre lauda măreţiei sale. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.12-13 (R.: 12b) 
 
 R.:  Fericit este poporul 
   pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
 
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul; 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă. 
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe; 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R... 
 
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R... 
 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Ps 32,22 

(Aleluia) Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
     pentru că şi speranţa noastră este în tine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  La voi până şi firele de păr de pe cap toate sunt  
       numărate. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,1-7 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  mulţimea se aduna în jurul lui Isus cu zecile de mii, 
 astfel încât se striveau unii pe alţii, Isus a început să spună, 
 adresându-se mai întâi ucenicilor: 
 „Păziţi-vă de aluatul fariseilor, adică de făţărnicia lor. 
2 Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, 
 şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut. 
3 De aceea tot ce aţi spus în întuneric va fi auzit la lumină 
 şi tot ce aţi şoptit la ureche îndărătul uşilor închise 
 va fi vestit de pe acoperişurile caselor. 
4 Vă spun vouă, prietenii mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, 
 dar după aceea nu vă mai pot face nimic. 
5 Vă voi arăta de cine trebuie să vă temeţi: temeţi-vă de acela care, 
 după ce a ucis, are puterea să arunce în Gheenă. 
 Da, vă spun, de acesta trebuie să vă temeţi. 
6 Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani? 
 Şi totuşi Dumnezeu nu uită pe nici una. 
7 La voi însă până şi firele de păr de pe cap toate sunt numărate. 
 Deci nu vă temeţi! 
 Voi sunteţi mai de preţ decât toate vrăbiile din lume”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Abraham a crezut, 
       nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  4,13.16-18 
 
 
13  Fraţilor, 
  Dumnezeu a promis lui Abraham şi urmaşilor lui 
 că vor primi lumea ca moştenire, 
 nu prin împlinirea Legii, ci prin îndreptăţirea care vine prin  
 credinţă. 
16 De aceea, prin credinţă devine cineva moştenitor, 
 aşa încât este un dar gratuit. 
 Astfel promisiunea este sigură pentru toţi urmaşii lui Abraham, 
 nu numai pentru cei care sunt supuşi Legii, 
 dar şi pentru cei care au credinţa lui Abraham. 
17 După cum este scris: 
 „Am făcut din tine părintele unui mare număr de popoare!”; 
 el este tatăl nostru în faţa lui Dumnezeu în care a crezut, 
 a lui Dumnezeu care dă viaţă morţilor 
 şi care cheamă la existenţă ceea ce nu există. 
18 El a crezut, sperând împotriva oricărei speranţe 
 şi astfel a ajuns părintele unui mare număr de popoare, 
 după cuvântul Domnului: „Aşa de numeroşi vor fi urmaşii tăi!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,6-7.8-9.42-43 (R.: cf. 8a) 
 
 R.:  Domnul îşi aduce aminte întotdeauna 
   de legământul său. 
 
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R... 
 
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
 de cuvântul pe care l-a dat pentru mii de generaţii, 
9 de promisiunea făcută lui Abraham, 
 de jurământul pe care l-a făcut în faţa lui Isaac. R... 
 
42 Şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt 
 şi de slujitorul său Abraham. 
43 L-a scos pe poporul său cu veselie, 
 pe aleşii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu l-a rânduit pe Cristos capul Bisericii, 
      care este trupul lui. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,15-23 
 
 
15  Fraţilor, 
  auzind despre credinţa voastră în Domnul Isus 
 şi despre dragostea voastră către toţi sfinţii, 
16 nu încetez a mulţumi pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 
17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, 
 să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii, 
 ca să îl cunoaşteţi pe deplin. 
18 El să vă lumineze ochii inimii voastre, 
 ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa 
 şi comorile de mărire pe care voi le moşteniţi împreună cu cei sfinţi, 
19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor. 
20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos, 
 când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri. 
21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor, puterilor, 
 tăriilor, stăpânirilor şi oricărei demnităţi, oricare i-ar fi numele, 
 atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare. 
22 Lui i-a supus toate şi, punându-l mai presus de toate, 
 l-a orânduit capul Bisericii, care este trupul lui şi plinătatea 
23 aceluia care desăvârşeşte toate în toţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2-3a.4-5.6-7 (R.: cf. 7) 
 
 R.:  Tu, Doamne, l-ai pus pe Fiul tău 
   stăpânitor peste toate. 
 
2 Doamne Dumnezeul nostru, 
 cât de minunat este numele tău pe tot pământul! 
 Slava ta se înalţă mai presus de ceruri. 
3a Din gura copiilor şi a pruncilor ţi-ai pregătit laudă. R... 
 
4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale, 
 luna şi stelele pe care le-ai făcut, 
5 mă întreb: „Ce este omul că te gândeşti la el, 
 sau fiul omului că-l iei în seamă?”. R... 
 
6 L-ai făcut numai cu puţin inferior îngerilor, 
 l-ai încununat cu cinste şi măreţie. 
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, 
 toate le-ai pus la picioarele lui. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA In 15,26b.27a 
  (Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune 

Domnul; 
     de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Duhul Sfânt vă va învăţa ce trebuie să spuneţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,8-12 
 
 
 
8  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Pe acela care va da mărturie despre mine oamenilor 
 şi Fiul Omului va da mărturie despre el înaintea îngerilor lui  
 Dumnezeu; 
9 dar cel care mă va tăgădui înaintea oamenilor 
 va fi şi el tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 
10 Celui care va vorbi împotriva Fiului Omului i se va ierta, 
 dar celui care va rosti cuvinte de ocară împotriva Duhului Sfânt 
 nu i se va ierta. 
11 Când vă vor trage la judecată 
 în faţa sinagogilor şi în faţa autorităţilor şi demnitarilor, 
 nu fiţi îngrijoraţi cum vă veţi apăra sau ce veţi vorbi, 
12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela 
 ce va trebui să spuneţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXIX-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Domnul l-a luat de mână pe Cirus 
      ca să-i supună popoarele. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  45,1.4-6 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul către Cirus, 
  pe care el l-a consacrat şi l-a luat de mână 
 ca să-i supună popoarele, să-i dezarmeze pe regi 
 şi să deschidă porţile înaintea lui, 
 astfel încât nici una să nu mai rămână închisă: 
4 „De dragul servitorului meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, 
 te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste, 
 fără ca tu să mă cunoşti. 
5 Eu sunt Domnul şi nu este altul; 
 afară de mine nu este nici un Dumnezeu. 
 Eu te-am făcut puternic, fără ca tu să mă cunoşti, 
6 ca să se ştie de la răsărit până la apus, 
 că nu este alt Dumnezeu afară de mine. 
 Eu sunt Domnul şi nu este altul!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b) 
 
 R.:  Daţi Domnului mărire şi cinste! 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
 Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 
3 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R... 
 
4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda, 
 mai de temut decât toţi zeii. 
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli, 
 Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R... 
 
7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor, 
 daţi Domnului mărire şi cinste! 
8 Daţi Domnului mărire, preamăriţi numele său! 
 Aduceţi jertfe de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui. R... 
 
9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte; 
 cutremuraţi-vă înaintea lui, toţi locuitorii pământului! 
10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”. 
 El va judeca popoarele cu dreptate. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, 
        ca să-l aşteptaţi pe Fiul său. 
 
 Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 1,1-5b 
 
 
1  Noi, Paul, Silvan şi Timotei, 
  ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, 
 care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos  
 Domnul: 
 harul şi pacea să fie cu voi. 
2 Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, 
 ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. 
3 Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru 
 de credinţa voastră dovedită prin fapte, 
 de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală 
 şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. 
4 Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, 
 că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 
5b Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu  
 putere, 
 cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Daţi împăratului ce este al împăratului 
       şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,15-21 
 
 
 
15  În timpul acela, 
  fariseii s-au adunat 
 şi au ţinut sfat cum să-l prindă pe Isus în vorbă. 
16 Au trimis deci la el pe ucenicii lor împreună cu adepţii lui Irod, 
 care i-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul 
 şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, 
 fără să te laşi influenţat de cineva, deoarece nu cauţi la faţa  
 oamenilor. 
17 Spune-ne, aşadar, ce crezi: 
 este îngăduit să plătim tribut împăratului, sau nu?”. 
18 Dar Isus cunoscându-le răutatea, le-a răspuns: 
 „Făţarnicilor, de ce mă puneţi la încercare? 
19 Arătaţi-mi moneda cu care plătiţi tributul”. 
 Ei i-au prezentat un dinar. 
20 El i-a întrebat: „Ale cui sunt chipul şi inscripţia de pe el?”. 
21 „Ale împăratului”, i-au răspuns ei. 
 Atunci el le-a zis: „Daţi, aşadar, împăratului ce este al împăratului 
 şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Dacă îşi va da viaţa ca ispăşire, 
      servitorul Domnului îşi va vedea urmaşii. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  53,10-11 
 
 
10  Domnul a voit să-l zdrobească pe servitorul său prin suferinţă. 
  Dar dacă îşi va da viaţa ca ispăşire pentru păcate, 
 îşi va vedea urmaşii, îşi va prelungi zilele 
 şi voinţa Domnului se va împlini prin el. 
11 După ce sufletul său va fi trecut prin suferinţe, 
 el va vedea lumina şi această lumină îl va copleşi de bucurie. 
 Prin suferinţele sale, cel drept, servitorul meu, va îndreptăţi  
 mulţimile; 
 va lua asupra sa fărădelegile lor. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 22) 
 
 R.:  Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
   precum şi speranţa noastră este în tine. 
 
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R... 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R... 
 
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Să ne apropiem cu încredere de tronul harului. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  4,14-16 
 
 
14  Fraţilor, 
  în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
 avem un mare preot care a străbătut cerurile; 
 să ţinem, prin urmare, cu tărie credinţa pe care o mărturisim. 
15 Noi nu avem un mare preot 
 care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre, 
 căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat. 
16 Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului, 
 ca să dobândim îndurare 
 şi să primim har spre ajutor la vreme potrivită. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului a venit ca să servească 
       şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,35-45 
 
 

 
35  În timpul acela, 
  Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus 
 şi i-au spus: 
 „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. 
36 El le-a zis: 
 „Ce aţi vrea să fac pentru voi?”. 
37 Ei i-au răspuns: 
 „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta, 
 atunci când vei veni în mărire”. 
38 Isus le-a zis: 
 „Nu ştiţi ce cereţi. 
 Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu 
 şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?”. 
39 Ei i-au răspuns: „Putem!”. 
 Isus le-a zis: 
 „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi 
 şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi, 
40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea, 
 pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. 
41 Ceilalţi zece au auzit 
 şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan. 
42 Isus i-a chemat şi le-a spus: 
 „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; 
 cei mari îşi fac simţită puterea. 
43 Dar între voi să nu fie aşa. 
 Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi 
 să fie servitorul vostru; 
44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 
45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, 



Duminică - Anul B 

 ci ca să servească 
 şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
forma scurtă: 

 
 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului a venit ca să servească 
       şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,42-45 
 
 

 
42  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; 
 cei mari îşi fac simţită puterea. 
43 Dar între voi să nu fie aşa. 
 Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi 
 să fie servitorul vostru; 
44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 
45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, 
 ci ca să servească 
 şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Când Moise îşi ridica mâinile, erau mai tari israeliţii. 
 
 Citire din cartea Exodului  17,8-13 
 
 
 
8  În zilele acelea, 
  amaleciţii au năvălit peste Israel şi l-a atacat la Rafidim. 
9 Atunci Moise i-a zis lui Iosua: 
 „Alege-ţi nişte bărbaţi şi ieşi la luptă împotriva amaleciţilor. 
 Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână”. 
10 Iosua a făcut ce i-a spus Moise şi a ieşit la luptă împotriva  
 amaleciţilor; 
 Moise, Aron şi Hur s-au urcat pe vârful dealului. 
11 Când Moise îşi ridica mâinile, erau mai tari israeliţii; 
 când îşi lăsa mâinile jos, erau mai tari amaleciţii. 
12 Fiindcă mâinile lui Moise cădeau de oboseală, 
 au luat o piatră, au pus-o lângă el şi el s-a aşezat pe ea; 
 Aron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de  
 cealaltă. 
 Astfel mâinile lui Moise au rămas ridicate până la asfinţitul soarelui. 
13 Şi Iosua i-a învins pe amaleciţi, trecându-i prin ascuţişul sabiei. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2) 
 
 R.:  Ajutorul nostru vine de la Domnul, 
   care a făcut cerul şi pământul. 
 
1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb: 
 „De unde-mi va veni ajutorul?”. 
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, 
 care a făcut cerul şi pământul. R... 
 
3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul 
 şi nu va aţipi cel care te păzeşte. 
4 El nu aţipeşte, nu doarme 
 cel care-l păzeşte pe Israel. R... 
 
5 Domnul este păzitorul tău, 
 Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. 
6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna, 
 nici luna în timpul nopţii. R... 
 
7 Domnul să te păzească de orice rău, 
 să-ţi apere viaţa. 
8 Domnul să te păzească la plecare şi la venire, 
 acum şi totdeauna. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Omul lui Dumnezeu să fie înzestrat 
        cu cele necesare pentru orice faptă bună. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 3,14 – 4,2 
 
 
14  Preaiubitule, 
  rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. 
 Tu ştii bine de la cine ai învăţat, 
15 căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; 
 ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, 
 prin credinţa în Cristos Isus. 
16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu 
 şi este de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare 
 şi formare în dreptate, 
17 pentru ca omul să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă  
 bună. 
4,1 Te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, 
 care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi, 
 în numele venirii lui şi al împărăţiei lui, 
2 vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi  
 nepotrivită, 
 atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă, 
 dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: 
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă 

către el. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 18,1-8 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi 
 că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. 
2 El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător 
 care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. 
3 În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: 
 «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». 
4 Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: 
 «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, 
5 fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, 
 ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. 
6 Domnul a adăugat: 
 „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! 
7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi 
 care strigă zi şi noapte către el? 
 Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? 
8 Vă spun că le va face dreptate în curând. 
 Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Scriptura vorbeşte şi despre noi, 
      că Dumnezeu ne va socoti drepţi, 
      pentru că noi credem în el. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  4,20-25 
 
 
20  Fraţilor, 
  în faţa promisiunii lui Dumnezeu 
 el nu a căzut în îndoială şi necredinţă, 
21 dimpotrivă, şi-a găsit puterea în credinţă 
 şi l-a preamărit pe Dumnezeu, 
 căci era pe deplin convins 
 că Dumnezeu are puterea de a împlini ceea ce a promis. 
22 De aceea spune Scriptura: 
 „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”. 
23 Vorbind astfel despre credinţa lui Abraham, 
 Scriptura nu vorbeşte numai despre el, 
24 ci şi despre noi; 
 căci Dumnezeu ne va socoti drepţi, 
 pentru că noi credem în acela care l-a înviat din morţi 
 pe Isus, Domnul nostru, 
25 care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre 
 şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68) 
 
 R.:  Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, 
   căci a vizitat pe poporul său. 
 
69 El a înălţat o putere de mântuire 
 în casa lui David, slujitorul său, 
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi 
 care au fost în vechime. R... 
 
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri 
 şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc. 
72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri 
 şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R... 
 
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, 
 că ne va ajuta, 
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă, 
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. 
 R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Cristos 
      şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  2,1-10 
 
 
1  Fraţilor, 
  odinioară, voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor 
2 în care trăiaţi potrivit mersului acestei lumi, supuşi fiind principelui  
 răului, 
 care stăpâneşte în văzduh şi care lucrează şi acum 
 în oamenii răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. 
3 Printre ei ne aflam şi noi toţi odinioară 
 pe când trăiam stăpâniţi de poftele trupului nostru, 
 urmând pornirile trupului şi ale simţurilor noastre 
 şi eram în mod firesc sortiţi mâniei ca şi ceilalţi. 
4 Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, 
 pentru dragostea cu care ne-a iubit 
5 pe noi care eram morţi din cauza păcatelor noastre, 
 ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, prin al cărui har suntem  
 mântuiţi. 
6 Împreună cu el ne-a înviat şi ne-a pus să domnim împreună cu el în  
 ceruri. 
7 Prin bunătatea lui faţă de noi în Cristos Isus, 
 a voit să arate timpurilor viitoare nemărginita bogăţie a harului său. 
8 Căci datorită harului aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
 Această mântuire nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; 
9 nu vine din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. 
10 Căci noi suntem lucrarea lui 
 şi am fost creaţi în Cristos Isus pentru ca faptele noastre să fie bune, 
 conform cu calea pe care Dumnezeu a stabilit-o de mai înainte, 
 pe care noi trebuie să mergem. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 3b) 
 
 R.:  Noi suntem ai lui Dumnezeu, 
   căci el este creatorul nostru! 
 
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R... 
 
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R... 
 
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R... 
 
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R... 



Luni 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cele adunate ale cui vor fi? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,13-21 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: 
 „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!”. 
14 Isus i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor  
 peste voi?” 
15 Apoi s-a adresat mulţimii: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; 
 căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi nu depinde de averea lui!”. 
16 Şi le-a spus această parabolă: 
 „Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 
17 Atunci a început să se frământe: 
 «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 
18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: 
 am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; 
 acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 
19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. 
 Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 
20 Dar Dumnezeu i-a spus: 
 «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! 
 Şi cele adunate ale cui vor fi? 
21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, 
 dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dacă datorită unui singur om a domnit moartea, 
      cu atât mai mult cei drepţi vor domni în viaţă 
      datorită unuia singur, lui Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 5,12.15b.17-19.20b-21 
 
 
12  Fraţilor, 
  după cum printr-un singur om, păcatul a intrat în lume, 
 iar prin păcat moartea, tot astfel moartea a trecut la toţi oamenii, 
 deoarece toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om. 
15b Dar dacă prin greşeala unuia toţi au fost daţi morţii, 
 cu cât mai mult nu i-a copleşit pe toţi harul lui Dumnezeu 
 care a fost dat printr-un singur om, Isus Cristos. 
17 Dacă datorită greşelii unui singur om care a păcătuit, a domnit  
 moartea, 
 cu atât mai mult, datorită unuia singur, lui Isus Cristos, 
 vor domni în viaţă cei care primesc cu prisosinţă harul care  
 îndreptăţeşte. 
18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi  
 oamenii, 
 tot aşa prin dreptatea unuia a venit pentru toţi oamenii 
 îndreptăţirea care dă viaţă. 
19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi, 
 tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi. 
20b Acolo unde a prisosit păcatul, harul a prisosit şi mai mult; 
21 după cum păcatul a domnit aducând moartea, 
 tot aşa trebuie să domnească şi harul care, aducând dreptatea, 
 să dea viaţă veşnică prin Isus Cristos Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: cf. 8a şi 9a) 
 
 R.:  Iată, vin, Doamne, 
   ca să împlinesc voinţa ta! 
 
7 Tu nu doreşti nici jertfe, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile: 
 nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R... 
 
8b În sulul cărţii este scris despre mine: 
9 trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 legea ta este în adâncul inimii mele. R... 
 
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R... 
 
17 Să se bucure şi să se veselească în tine 
 toţi cei care te caută; 
 cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare: 
 „Preamărit fie Domnul!”. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cristos care este pacea noastră 
      a făcut din cele două lumi un singur popor. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  2,12-22 
 
 
12  Fraţilor, 
  amintiţi-vă că atunci când eraţi păgâni, eraţi fără Cristos, 
 n-aveaţi drept de cetăţenie în Israel, 
 eraţi străini de legământ şi de promisiune; 
 n-aveaţi speranţă şi trăiaţi în lume fără Dumnezeu. 
13 Dar acum, în Cristos Isus, voi care altădată eraţi departe, 
 i-aţi devenit apropiaţi lui Dumnezeu prin sângele lui Cristos. 
14 El, Cristos, care este pacea noastră, 
 din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor; 
 prin moartea sa pe cruce, el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, 
 adică zidul urii, 
15 desfiinţând prescrierile apăsătoare ale Legii lui Moise. 
16 El a voit astfel să-i adune laolaltă şi pe unii şi pe alţii, făcând pace, 
 şi să formeze împreună cu el un singur trup, pentru Dumnezeu! 
 Şi pe unii şi pe alţii, reuniţi într-un singur trup, 
 a voit să-i împace cu Dumnezeu prin cruce: 
 în persoana lui, el a ucis ura. 
17 El a venit să aducă vestea cea bună a păcii, 
 pentru voi care eraţi departe şi pentru cei care erau aproape, 
18 căci prin el şi unii şi alţii 
 ne putem prezenta în faţa Tatălui în acelaşi duh. 
19 Aşadar, acum, prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici  
 oaspeţi, 
 dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 
20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, 
 având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 
21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, 
 ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 
22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, 
 ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 9) 
 
 R.:  Tu, Doamne, 
   eşti pentru noi izvor de pace! 
 
9ab Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R... 
 
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R... 
 
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul; 
     ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fericiţi sunt servitorii pe care stăpânul, la  
       întoarcere, 
       îi va găsi veghind. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,35-38 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 
36 să fiţi ca nişte oameni 
 care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, 
 gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 
37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. 
 Vă spun adevărul: 
 îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va  
 servi. 
38 Fie că va veni la miezul nopţii, 
 fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu 
      ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  6,12-18 
 
 
12  Fraţilor, 
  păcatul nu trebuie să mai domnească în trupul vostru muritor, 
 nu vă mai supuneţi poftelor lui. 
13 Nu mai puneţi mădularele trupului vostru în slujba păcatului 
 ca pe nişte unelte ale nelegiuirii; 
 dimpotrivă, oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu 
 ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă; 
 oferiţi lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe nişte unelte ale dreptăţii. 
14 Păcatul nu va mai stăpâni peste voi, 
 pentru că nu mai sunteţi supuşi Legii, ci harului. Ce urmează de aici? 
15 Să păcătuim, pentru că nu mai suntem supuşi Legii, ci harului?  
 Nicidecum. 
16 Voi o ştiţi bine: 
 punându-vă în slujba cuiva ca să ascultaţi de el ca nişte sclavi, 
 voi deveniţi sclavii aceluia de care ascultaţi, 
 fie ai păcatului, care este o cale spre moarte, 
 fie ai ascultării, care este o cale spre dreptate. 
17 Dar să-i mulţumim lui Dumnezeu, pentru că voi, 
 care eraţi sclavii păcatului 
 v-aţi supus acum din toată inima acelei învăţături pe care aţi  
 primit-o. 
18 Astfel aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavii dreptăţii. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,1-3.4-6.7-8 (R.: 8a) 
 
 R.:  Ajutorul nostru 
   este în numele Domnului! 
 
1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – s-o spună Israel acum –, 
2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, 
 când s-au năpustit acei oameni peste noi, 
3 în focul mâniei lor, ne-ar fi înghiţit de vii. R... 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste noi, 
5 ar fi trecut peste noi valuri năprasnice. 
6 Binecuvântat să fie Domnul, 
 care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor. R... 
 
7 Sufletul nostru a scăpat, 
 ca o pasăre din laţul vânătorului: 
 laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Acum s-a descoperit misterul că păgânii 
      sunt moştenitori ai făgăduinţei împreună cu noi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  3,2-12 
 
 
2  Fraţilor, 
  voi ştiţi în ce constă harul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit  
 pentru voi: 
3 el mi-a descoperit taina lui Cristos, 
 despre care v-am scris deja în scrisoarea mea. 
4 Citind-o vă puteţi da seama că eu cunosc taina lui Cristos. 
5 Această taină el n-a făcut-o cunoscută oamenilor din generaţiile  
 trecute, 
 aşa cum a descoperit-o acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin  
 Duhul Sfânt. 
6 Taina stă în aceea că, prin evanghelie, 
 păgânii sunt împreună moştenitori cu noi; 
 ei alcătuiesc un singur trup cu noi 
 şi sunt părtaşi cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus. 
7 Eu am devenit slujitorul acestei evanghelii prin harul  
 pe care mi l-a dat Dumnezeu, prin puterea cu care a lucrat în mine. 
8 Mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har, 
 să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos 
9 şi să le pun tuturor în lumină înfăptuirea misterului 
 ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate. 
10 Astfel, de acum înainte, chiar puterile şi tăriile 
 vor cunoaşte prin intermediul Bisericii, 
 feluritele manifestări ale înţelepciunii lui Dumnezeu. 
11 Acesta este planul veşnic 
 pe care Dumnezeu l-a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 
12 Credinţa noastră în Cristos este aceea care ne dă curajul  
 să ne apropiem de Dumnezeu cu toată încrederea. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: cf. 3) 
 
 R.:  Veţi scoate apă cu bucurie 
   din izvoarele mântuirii! 
 
2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu: 
 voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, 
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea. 
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R... 
 
4bcd Şi veţi spune atunci: 
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri 
 lucrările sale. R... 
 
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA Mt 24,42a.44 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cui i s-a dat mult, mult i se va cere. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,39-48 
 
 
 
39  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
 „Voi ştiţi prea bine: 
 dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul,  
 nu ar lăsa să-i spargă casa. 
40 Deci şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 
41 Atunci Petru i-a zis: 
 „Doamne, această parabolă o spui numai pentru noi 
 sau şi pentru toţi ceilalţi?”. 
42 Domnul i-a răspuns: 
 „Cine este oare administratorul credincios şi destoinic, 
 pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, 
 ca să le împartă la timpul cuvenit porţia de mâncare? 
43 Fericit este acel servitor, pe care stăpânul, sosind, îl va găsi lucrând. 
44 Vă spun adevărul: îl va face administratorul întregii sale averi. 
45 Dar dacă acelaşi servitor şi-ar zice: «Stăpânul meu întârzie», 
 şi ar începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, 
 să mănânce, să bea şi să se îmbete, 
46 stăpânul său va veni în ziua în care nu se aşteaptă 
 şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut, îl va pedepsi cu asprime 
 şi-l va pune printre cei infideli. 
47 Servitorul care, deşi a cunoscut voinţa stăpânului, n-a făcut nimic, 
 n-a împlinit această voinţă, va primi multe lovituri. 
48 Dar acela care, fără să-i cunoască voinţa, 
 a făcut ceva vrednic de pedeapsă, va primi puţine lovituri. 
 Cui i s-a dat mult, mult i se va cere 
 şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”. 
 



Miercuri 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  După ce aţi fost eliberaţi de sclavia păcatului, 
      aţi devenit sclavii lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  6,19-23 
 
 
19  Fraţilor, 
  din cauza slăbiciunii voastre, 
 mă folosesc aici de asemănări luate din viaţa omului. 
 Odinioară aţi pus trupul vostru în slujba necurăţiei şi a nelegiuirii, 
 aşa încât aţi devenit nelegiuiţi. 
 În acelaşi fel puneţi-l în slujba dreptăţii, ca să deveniţi sfinţi. 
20 Când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi faţă de cerinţele dreptăţii. 
21 Dar ce roade aţi cules atunci 
 din acele fapte de care acum vă este ruşine? 
 Pentru că ele duc la moarte. 
22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi din sclavia păcatului 
 şi aţi devenit sclavii lui Dumnezeu, 
 culegeţi ca rod sfinţenia, şi aceasta duce la viaţa veşnică. 
23 Căci plata păcatului este moartea, 
 însă darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus Domnul  
 nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care-şi pune încrederea în Domnul! 
 
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R... 
 
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R... 
 
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire; 
      atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  3,14-21 
 
 
14  Fraţilor, 
  îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, 
15 care este originea oricărei paternităţi, în cer şi pe pământ. 
16 El, care este bogat în mărire, să vă sprijine cu puterea duhului său, 
 pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 
17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. 
 Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 
18 Astfel veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii, 
 care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, 
19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, 
 care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
 Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu. 
20 Preamărit să fie cel care prin puterea lui 
 poate realiza în noi infinit mai mult decât suntem în stare să cerem 
 sau şi numai să ne închipuim; 
21 preamărit să fie, în Biserică şi în Cristos Isus, 
 de toate generaţiile în vecii vecilor. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.11-12.18-19 (R.: cf. 5b) 
 
 R.:  Plin este pământul 
   de bunătatea Domnului! 
 
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul; 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă. 
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe; 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R... 
 
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R... 
 
11 Planul Domnului rămâne în veci 
 şi gândurile inimii sale din neam în neam. 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. R... 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Fil 3,8-9 
  (Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul, 
     ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  N-am venit să aduc pace, ci dezbinare. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,49-53 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
49 „Am venit să aduc foc pe pământ 
 şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 
50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 
51 Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? 
 Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 
52 Căci de acum încolo 
 cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: 
 trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 
53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; 
 mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; 
 soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Cine mă va elibera de acest trup destinat morţii? 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  7,18-25a 
 
 
18  Fraţilor, 
  eu ştiu că în mine, adică în fiinţa mea de carne nu locuieşte  
 binele; 
 am dorinţa de a face binele, dar n-am puterea să-l fac. 
19 Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu-l vreau. 
20 Dacă fac ceea ce nu vreau, atunci nu mai sunt eu cel care fac acest  
 lucru, 
 ci păcatul care locuieşte în mine. 
21 Eu, care vreau să fac binele, constat în mine această lege; 
 că răul se ţine de mine. 
22 În adâncul fiinţei mele mă bucur de legea lui Dumnezeu, 
23 dar în mădularele trupului meu descopăr o altă lege; 
 ea luptă împotriva legii pe care o urmează mintea mea 
 şi mă face prizonierul legii păcatului care este în trupul meu. 
24 Nenorocitul de mine! 
 Cine mă va elibera de acest trup destinat morţii? 
25a Cu toate acestea se cuvine să-i aduc mulţumiri lui Dumnezeu 
 prin Isus Cristos Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,66.68.76.77.93.94 (R.: cf. 68b) 
 
 R.:  Învaţă-mă, Doamne, 
   să împlinesc poruncile tale! 
 
66 Învaţă-mă să pricep şi să judec bine, 
 căci am încredere în poruncile tale. R... 
 
68 Tu eşti bun şi împarţi cele bune, 
 învaţă-mă îndreptările tale. R... 
 
76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere, 
 aşa cum ai promis slujitorului tău. R... 
 
77 Să coboare asupra mea îndurarea ta ca să am viaţă, 
 pentru că legea ta e desfătarea mea. R... 
 
93 Niciodată nu voi uita poruncile tale, 
 pentru că prin ele îmi dai viaţă. R... 
 
94 Sunt al tău, salvează-mă, 
 căci eu caut poruncile tale. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Este un singur trup, este un singur Domn, 
      o singură credinţă, un singur Botez. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  4,1-6 
 
 
1  Fraţilor, 
  eu cel întemniţat pentru Domnul, 
 vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea 
 pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; 
2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, 
3 străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi 

primit-o: aceea a chemării voastre. 
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 
6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate,  
 lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
 
 R.:  Acesta este neamul 
   celor care caută faţa lui Dumnezeu. 
 
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R... 
 
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R... 
 
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi s-o  
       interpretaţi, 
       dar nu şi semnele timpului de faţă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,54-59 
 
 
 
54  În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii: 
 „Când vedeţi un nor ridicându-se la asfinţit, spuneţi: 
 «Va ploua», şi aşa se întâmplă. 
55 Iar când suflă vântul de la miazăzi, spuneţi: 
 «Va fi arşiţă», şi aşa se întâmplă. 
56 Făţarnicilor, înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi s-o interpretaţi, 
 dar semnele timpului în care ne aflăm de ce nu ştiţi să le interpretaţi? 
57 Şi de ce nu judecaţi voi înşivă ceea ce este drept? 
58 Când mergi cu potrivnicul tău înaintea judecătorului, 
 încă pe drum străduieşte-te să ajungi cu el la învoială, 
 altfel te va târî în faţa judecătorului 
 şi judecătorul te va da pe mâna executorului judecătoresc, 
 iar acesta te va arunca în închisoare. 
59 Îţi spun: nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi ultimul bănuţ”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi 
      locuieşte în voi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,1-11 
 
 
1  Fraţilor, 
  pentru cei care sunt în Cristos Isus nu există nici o osândă. 
2 Căci legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, 
 m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 
3 Într-adevăr, când Dumnezeu l-a trimis pe propriul său Fiu 
 să ia firea omenească supusă puterii păcatului, ca să învingă păcatul, 
 el a făcut ceea ce Legea nu putea face din cauza slăbiciunii omeneşti: 
 el a distrus păcatul în trupul său omenesc; 
4 acest lucru l-a făcut pentru ca cerinţele Legii să se împlinească în noi, 
 care nu mai trăim după poftele trupului, ci după îndemnurile  
 Duhului. 
5 Cei care trăiesc după poftele trupului năzuiesc la cele trupeşti; 
 cei care trăiesc după îndemnurile Duhului năzuiesc la cele spirituale. 
6 Trupul duce la moarte, în timp ce Duhul duce la viaţă şi la pace. 
7 Căci poftele trupului se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, 
 ele nu se supun legii lui Dumnezeu şi nici nu pot. 
8 Cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu. 
9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, 
 dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. 
 Dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, nu-i aparţine lui. 
10 Dacă însă Cristos este în voi, atunci trupul este mort pentru păcat, 
 iar Duhul este viaţa voastră, pentru că aţi devenit drepţi. 
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, 
 cel care l-a înviat pe Cristos din morţi 
 va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său, 
 care locuieşte în voi. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
 
 R.:  Acesta este neamul 
   celor care caută faţa lui Dumnezeu. 
 
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R... 
 
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R... 
 
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cristos este capul şi prin el întregul trup creşte în 

armonie. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  4,7-16 
 
 
7  Fraţilor, 
  fiecare dintre noi a primit harul 
 în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 
8 De aceea Scriptura spune: 
 „Înălţându-se la cer, a robit robia, a împărţit oamenilor daruri”. 
9 Ce înseamnă „s-a înălţat”? 
 Înseamnă că el s-a coborât mai întâi până jos pe pământ. 
10 Şi cel care s-a coborât 
 este acelaşi care s-a înălţat deasupra tuturor cerurilor, 
 ca să domnească peste întregul univers. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai  
 evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
14 Aşadar, să nu mai fim ca nişte copii, jucăria valurilor, 
 purtaţi încoace şi încolo de curenţii ideilor, 
 după bunul plac al oamenilor 
 care se folosesc de ascuţimea minţii lor pentru a ne duce în eroare. 
 
15 Dimpotrivă, trăind în iubire şi rămânând credincioşi adevărului 
 să creştem în toate, până vom ajunge la Cristos care este capul. 
16 Prin el, întregul trup îşi continuă creşterea în armonie, 
 datorită legăturilor interioare care îl menţin strâns unit, 
 prin activitatea corespunzătoare fiecărui mădular, 
 şi astfel trupul se formează în dragoste. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Vom merge cu bucurie 
   în casa Domnului! 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime! R... 
 
3 Ierusalime, tu eşti zidit 
 ca o cetate bine întărită. 
4a Acolo se urcă seminţiile, 
 seminţiile Domnului. R... 
 
4b După Legea lui Israel  
 să laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Ez 33,11 
  (Aleluia) Nu vreau moartea celui păcătos, 
     ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,1-9 
 
 
 
1  Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus 
  ce li se întâmplase unor galileeni, 
 al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 
2 „Credeţi voi, le-a răspuns Isus, 
 că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, 
 pentru că au avut această soartă? 
3 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel! 
4 Sau cei optsprezece inşi 
 peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât, 
 credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai  
 Ierusalimului? 
5 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!”. 
6 Şi le-a spus această asemănare: „Un om avea un smochin sădit în via  
 sa. 
 A venit să caute rod în el şi nu a găsit. 
7 Atunci a zis viticultorului: 
 «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta 
 şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?». 
8 «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta; 
 am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 
9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXX-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Dacă îi veţi nedreptăţi pe văduvă şi pe orfan, 
      mânia mea se va aprinde împotriva voastră. 
 
 Citire din cartea Exodului  22,21-27 
 
 
21  Domnul a vorbit poporului său pe muntele Sinai: 
  „Să nu vă purtaţi nemilos cu străinul care locuieşte între voi 
 şi să nu-l asupriţi, căci şi voi aţi fost străini în Egipt. 
22 Să nu nedreptăţiţi pe văduvă şi pe orfan; 
 dacă îi veţi nedreptăţi şi ei vor striga către mine, 
 eu voi asculta strigătul lor, 
23 mânia mea se va aprinde şi voi face să pieriţi de sabie, 

iar femeile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri orfani. 
24 Dacă împrumuţi bani unuia din poporul meu, 
 unui sărac care locuieşte lângă tine, 
 să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu-i ceri nici o dobândă. 
25 Dacă i-ai luat ca zălog haina aproapelui tău, 
 să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 
26 căci haina cu care îşi acoperă trupul este singura lui învelitoare 
 şi nu are alta în care să doarmă; 
27 iar dacă strigă către mine, îl voi asculta, căci eu sunt milos”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2) 
 
 R.:  Te iubesc, Doamne, 
   tu eşti tăria mea! 
 
2 Te iubesc, Doamne, tăria mea, 
3a Doamne, tu eşti stânca mea, 
 cetatea mea şi eliberatorul meu. R... 
 
3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu, 
 scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea. 
4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat, 
 şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R... 
 
47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea! 
 Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu! 
51ab Tu dai mari izbânzi împăratului tău, 
 arăţi îndurare faţă de unsul tău, David. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, 
        ca să-l aşteptaţi pe Fiul său. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 1,5c-10 
 
 
5c  Fraţilor, 
  voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru 
6 şi voi aţi început să ne imitaţi pe noi şi pe Domnul, 
 primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt în mijlocul multor  
 încercări. 
7 Astfel voi aţi devenit un exemplu 
 pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din toată Ahaia. 
8 Pornind de la voi, 
 cuvântul Domnului a pătruns nu numai în Macedonia şi-n toată  
 Ahaia, 
 dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu 
 s-a răspândit pretutindeni atât de mult, 
 încât nu mai avem de adăugat nimic. 
9 Când vorbesc despre noi, 
 oamenii povestesc ce fel de primire ne-aţi făcut 
 şi cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, 
 ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat 
10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, 
 pe Isus pe care l-a înviat din morţi 
 şi care ne va elibera de mânia viitoare. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
       şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,34-40 
 
 
 
34  În timpul acela, 
  fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, 
 s-au adunat laolaltă. 
35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, 
 voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 
36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?”. 
37 El i-a răspuns: 
 „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 
39 Iar a doua este asemenea acesteia: 
 să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: 
 toată Legea şi Profeţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Pe orbi şi pe şchiopi îi voi întoarce acasă, mângâindu-i. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9 
 
 
7  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, 
 ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare. 
 Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: 
 «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!». 
8 Iată, eu îi aduc în ţară de la miazănoapte 
 şi-i adun de la marginile lumii. 
 Printre ei sunt chiar şi orbi şi şchiopi, 
 femei care au zămislit şi altele gata să nască. 
 O mare mulţime se va întoarce. 
9 Plecaseră cu lacrimi, dar îi voi întoarce mângâindu-i. 
 Îi voi conduce la ape curgătoare pe un drum drept 
 pe care nu se vor poticni; 
 căci eu sunt un tată pentru Israel; 
 Efraim este fiul meu cel dintâi născut!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3) 
 
 R.:  Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate, 
   inima ne este plină de bucurie! 
 
1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R... 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 inima ne este plină de bucurie. R... 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră, 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R... 
 
6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A   Deşi era Fiul lui Dumnezeu 
        a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  5,1-6 
 
 
1  Fraţilor, 
  orice mare preot este luat dintre oameni 
 şi pus să intervină în favoarea oamenilor, în relaţiile lor cu  
 Dumnezeu; 
 el trebuie să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. 
2 El este în stare să-i înţeleagă pe cei ignoranţi sau lipsiţi de judecată, 
 căci şi el este cuprins de slăbiciune. 
3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe 
 atât pentru păcatele poporului, cât şi pentru ale sale. 
4 Nimeni nu-şi ia singur această onoare, dar numai acela o primeşte, 
 care este chemat de Dumnezeu, ca Aron. 
5 Tot aşa şi cu Cristos; când a devenit mare preot, 
 nu şi-a luat singur această demnitate, ci a primit-o de la Dumnezeu, 
 care i-a spus: 
 „Tu eşti fiul meu, eu astăzi te-am născut!”, 
6 şi care declară în alt loc: 
 „Tu eşti preot în veci asemenea lui Melchisedec!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Rabboni, fă-mă să văd! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,46-52 
 
 

 
46  În timpul acela, 
  pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşea din Ierihon, 
 înconjurat de o mare mulţime, 
 un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea pe marginea  
 drumului. 
47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: 
 „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”. 
48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: 
 „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”. 
49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”. 
 L-au chemat deci pe orb şi i-au spus: 
 „Curaj! Ridică-te, te cheamă!”. 
50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte, 
 a sărit în picioare şi a alergat la Isus. 
51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?”. 
 Orbul i-a răspuns: „Rabboni, fă-mă să văd!”. 
52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”. 
 Imediat omul şi-a recăpătat vederea 
 şi l-a urmat pe Isus în drumul său. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Rugăciunea celui sărac străbate norii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 35,15b-17.20-22a 
 
 
15b  Domnul este un judecător drept, 
  la el nu încape părtinire. 
16 El nu defavorizează pe cel sărac; 
 dimpotrivă, ascultă rugăciunea celui asuprit. 
17 El nu trece cu vederea strigătul după ajutor al orfanului 
 şi al văduvei care se plânge. 
20 Domnul îl priveşte cu bunăvoinţă pe cel care îi slujeşte din toată  
 inima 
 şi rugăciunea acestuia ajunge până la cer. 
21 Rugăciunea celui sărac străbate norii; 
 câtă vreme nu şi-a atins ţelul, el rămâne nemângâiat 
 şi nu se linişteşte până când Cel Preaînalt nu intervine, 
22a în favoarea celor drepţi, pronunţând o sentinţă dreaptă. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.17-18.19 şi 23 (R.: cf. 7a) 
 
 R.:  Când cel sărac strigă, 
   Domnul îl ascultă. 
 
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele, 
3 să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure! R... 
 
17 Domnul îi înfruntă pe cei răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtorare. R... 
 
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. 
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, 
 nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Nu-mi rămâne decât să primesc cununa 

învingătorului. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,6-8.16-18 
 
 
6  Preaiubitule, 
  eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit. 
7 Am luptat lupta cea bună, 
 am alergat şi am ajuns la ţintă, mi-am păstrat credinţa. 
8 De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului, 
 pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, 
 şi nu numai mie, 
 ci şi tuturor acelora care aşteaptă cu dragoste arătarea lui în mărire. 
16 În prima mea apărare prezentată în faţa tribunalului, 
 nimeni nu m-a susţinut; toţi m-au părăsit; 
 Dumnezeu să nu le-o ia în seamă. 
17 Domnul însă mi-a stat alături; 
 el m-a întărit ca să vestesc până la capăt evanghelia 
 şi s-o audă toate popoarele păgâne: aşa am scăpat de gura leului. 
18 Domnul mă va scăpa şi pe mai departe de orice rău, 
 mă va mântui şi mă va conduce la împărăţia cerească. 
 Lui să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 

 
ALELUIA 2 Cor 5,19 

  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  S-a întors acasă îndreptăţit vameşul, nu fariseul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 18,9-14 
 
 

 
9  În timpul acela, 
  Isus a spus această asemănare, 
 pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepţi 
 şi-i dispreţuiau pe ceilalţi: 
10 „Doi oameni s-au urcat la templu să se roage: 
 unul era fariseu, iar celălalt vameş. 
11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: 
 «Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
 hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta. 
12 Eu postesc de două ori pe săptămână, 
 dau zeciuială din toate veniturile». 
13 Vameşul, stând departe, 
 nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, 
 ci îşi bătea pieptul zicând: 
 «Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul!». 
14 Vă spun că s-a întors acasă îndreptăţit 
 acesta din urmă şi nu cel dintâi; 
 căci oricine se înalţă va fi smerit 
 şi oricine se smereşte va fi înălţat!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Aţi primit un Duh care face din voi fii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,12-17 
 
 
12  Fraţilor, 
  suntem datori, dar nu trupului ca să trăim după trup, 
13 căci dacă trăiţi după trup veţi muri; 
 dacă însă prin duh daţi morţii faptele trupului, veţi trăi. 
14 Într-adevăr, toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
 sunt fii ai lui Dumnezeu. 
15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, 
 ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!». 
16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru 
 că suntem copiii lui Dumnezeu. 
17 Copii şi deci moştenitori: 
 moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, 
 de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună  
 cu el. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2 şi 4.6-7ab.20-21 (R.: 21a) 
 
 R.:  Dumnezeul nostru 
   este Dumnezeul mântuirii. 
 
2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc 
 şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui. 
4 Cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu, 
 tresaltă de fericire şi de veselie. R... 
 
6 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, 
 acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt. 
7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, 
 el deschide prizonierilor poarta libertăţii. R... 
 
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
 zi de zi el ne poartă de grijă, el este ajutorul nostru. 
21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii, 
 Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Trăiţi în dragoste asemenea lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,32 – 5,8 
 
 
32  Fraţilor, 
  fiţi binevoitori unii faţă de alţii, generoşi, 
 iertându-vă unii pe alţii, după cum şi Dumnezeu v-a iertat prin Cristos. 
5,1 Străduiţi-vă să deveniţi asemenea lui Dumnezeu, 
 ca nişte copii preaiubiţi; 
2 trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit 
 şi s-a dăruit pe sine însuşi pentru noi ca ofrandă 
 şi jertfă plăcută lui Dumnezeu. 
3 Cât despre desfrânare şi orice fel de necurăţie sau poftă de avere 
 nici să nu se pomenească între voi, aşa cum se cuvine sfinţilor. 
4 Să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe nechibzuite, 
 nici glume necuviincioase, care toate sunt nelalocul lor; 
 dimpotrivă să se aducă mulţumire. 
5 Să ştiţi bine că nici un desfrânat, nici un necurat, 
 nici un lacom de avere, nici un idolatru n-are parte de moştenire 
 în împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu. 
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe goale; 
 toate acestea atrag mânia lui Dumnezeu asupra celor neascultători. 
7 Să nu aveţi deci nimic comun cu aceşti oameni. 
8 Odinioară nu eraţi decât întuneric, 
 dar acum în Domnul voi aţi devenit lumină; trăiţi ca fii ai luminii. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. Ef 5,1) 
 
 R.:  Să trăim în iubire, 
   căci suntem copiii lui Dumnezeu. 
 
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R... 
 
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R... 
 
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R... 



Luni 

 
 ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; 
     sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Această fiică a lui Abraham 
       nu trebuia să fie vindecată în zi de sâmbătă? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,10-17 
 
 
 
10  În timpul acela, 
  Isus se afla într-o sinagogă şi învăţa. 
 Era într-o zi de sâmbătă. 
11 Acolo era o femeie stăpânită de diavol 
 care de optsprezece ani o ţinea bolnavă. 
 Avea spatele încovoiat şi nu putea nicidecum să şi-l îndrepte. 
12 Când a văzut-o, Isus a chemat-o la sine şi i-a zis: 
 „Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta!”. 
13 Apoi şi-a pus mâinile asupra ei 
 şi în acelaşi moment ea s-a îndreptat 
 şi a început să-l preamărească pe Dumnezeu. 
14 Dar şeful sinagogii, cuprins de indignare, 
 pentru că Isus a făcut această vindecare în zi de sâmbătă, 
 a luat cuvântul şi a zis mulţimii: 
 „Sunt şase zile în care se poate lucra; 
 veniţi deci în aceste zile ca să vă vindecaţi 
 şi nu în zi de sâmbătă!”. 
15 Domnul i-a replicat: „Făţarnicilor, oare în zi de sâmbătă 
 nu-şi dezleagă fiecare boul sau măgarul de la iesle şi-l duce la adăpat? 
16 Dar această femeie, o fiică a lui Abraham, 
 pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, 
 nu trebuia oare eliberată de această legătură 
 pentru că este zi de sâmbătă?”. 
17 La aceste cuvinte ale lui Isus toţi potrivnicii săi au rămas ruşinaţi, 
 dar mulţimea se bucura din cauza tuturor lucrurilor minunate 
 pe care el le săvârşea. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Aşteptăm ca o dată cu eliberarea trupului nostru 
      să se descopere că suntem fii adoptivi ai lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,18-25 
 
 
18  Fraţilor, 
  eu sunt convins că suferinţele timpului de faţă 
 nu înseamnă nimic în comparaţie cu măreţia 
 care va fi descoperită în noi. 
19 Toate creaturile aşteaptă cu nerăbdare 
 să vadă această descoperire a fiilor lui Dumnezeu. 
20 Toată făptura a fost supusă forţelor nimicitoare, 
 nu pentru că ea ar fi vrut, 
 ci din cauza aceluia care a supus-o acestor forţe. 
21 Cu toate acestea, ea şi-a păstrat speranţa 
 de a fi eliberată de această sclavie, 
 de degradarea la care a fost supusă, 
 pentru a cunoaşte libertatea şi măreţia copiilor lui Dumnezeu. 
22 Noi ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, 
 care durează încă. 
23 Şi nu numai ele, ci şi noi, 
 care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, 
 noi înşine suspinăm în noi şi aşteptăm ca, 
 o dată cu eliberarea trupului nostru, 
 să se descopere că suntem fii adoptivi. 
 
24 Căci am fost mântuiţi, dar mântuirea noastră este numai în speranţă; 
 a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă. 
 Cum ai putea spera ceea ce vezi? 
25 Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem, 
 aşteptăm cu statornicie împlinirea ei. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3a) 
 
 R.:  Domnul a făcut pentru noi 
   lucruri minunate! 
 
1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R... 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 inima ne este plină de bucurie. R... 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră, 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R... 
 
6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Acesta este un mare mister: 
      o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  5,21-33 
 
 
21  Fraţilor, 
  din respect faţă de Cristos, fiţi supuşi unii faţă de alţii. 
22 Femeile să fie supuse bărbaţilor lor, ca Domnului, 
23 căci bărbatul este capul femeii, 
 aşa cum Cristos este capul Bisericii, trupul său, 
 căruia el i-a adus mântuirea. 
24 Aşadar, aşa cum Biserica este supusă lui Cristos, 
 tot aşa femeile să fie supuse în toate bărbaţilor lor. 
25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum Cristos a iubit Biserica 
 şi s-a dat pe sine pentru ea; 
26 a voit să o facă sfântă, 
 curăţind-o prin baia botezului şi prin cuvântul vieţii. 
27 A voit ca Biserica să apară în faţa lui strălucitoare, 
 fără pată, fără riduri, fără nici un defect; 
 a voit ca ea să fie sfântă şi neprihănită. 
28 De aceea şi bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile 
 ca pe propriul lor trup. 
 Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi. 
29 Nimeni nu şi-a urât vreodată propriul său trup; 
 dimpotrivă, îl hrăneşte şi-i poartă de grijă. 
 Acelaşi lucru îl face Cristos pentru Biserică, 
30 pentru că noi suntem mădularele trupului său. 
 
31 Scriptura spune: 
 „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu soţia sa şi amândoi vor fi un singur trup”. 
32 Acesta este un mare mister: 
 o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică. 
33 Aşadar, fiecare dintre voi să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, 
 iar femeia să aibă respect faţă de soţul ei. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Fericiţi sunt 
   cei care se tem de Domnul. 
 
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R... 
 
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare 
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi ca vlăstarele măslinului 
 împrejurul mesei tale. R... 
 
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Grăuntele a crescut şi a devenit un copac. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,18-21 
 
 
 
18  În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii: 
 „Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu? 
 Cu ce s-o compar? 
19 Ea se poate asemăna cu un grăunte de muştar 
 pe care un om l-a luat şi l-a aruncat în grădina sa; 
 grăuntele a crescut, a devenit un copac 
 şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui”. 
20 Şi a mai spus: „Cu ce să asemăn împărăţia lui Dumnezeu? 
21 Ea se poate asemăna cu o bucată de drojdie 
 pe care o femeie a amestecat-o în trei măsuri de făină, 
 ca să dospească tot aluatul”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu toate le îndreaptă 
      spre binele celor care îl iubesc pe el. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,26-30 
 
 
26  Fraţilor, 
  Duhul Sfânt vine în ajutorul neputinţei noastre. 
 Pentru că noi nici nu ştim să ne rugăm cum trebuie; 
 însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine negrăite. 
27 Şi Dumnezeu, care pătrunde inimile, cunoaşte intenţiile Duhului: 
 el ştie că mijlocind pentru noi cei credincioşi, 
 Duhul Sfânt vrea ceea ce vrea Dumnezeu. 
28 Noi ştim că Dumnezeu 
 toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, 
 adică al celor care au fost chemaţi, potrivit planului său; 
29 într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte 
 i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, 
 ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 
30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare, i-a şi  
 chemat; 
 pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; 
 pe cei pe care i-a îndreptăţit, i-a şi condus la mărirea sa. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,4-5.6 (R.: cf. 6a) 
 
 R.:  Ocroteşte-mă, Doamne, 
   căci mă încred în tine! 
 
4 Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! 
 Dă lumină ochilor mei ca să nu mă cuprindă somnul morţii; 
5 să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!” 
 şi să nu se bucure potrivnicii mei de moartea mea. R... 
 
6 Eu am încredere în bunătatea ta! 
 Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta! 
 Voi cânta Domnului 
 pentru binele pe care mi l-a făcut. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Nu ca nişte sclavi ai oamenilor, 
      ci ca nişte sclavi ai lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  6,1-9 
 
 
1  Voi, copii, ascultaţi de părinţii voştri în Domnul 
  căci aşa este drept: 
2 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!”. 
 Aceasta este prima poruncă însoţită de o promisiune: 
3 „ca să-ţi fie bine şi să trăieşte mult pe pământ”. 
4 Voi, părinţilor, nu hărţuiţi pe copiii voştri, 
 ci creşteţi-i, dându-le o educaţie şi îndemnuri inspirate de Domnul. 
5 Voi, sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri de pe acest pământ 
 ca de Cristos, cu frică şi respect, cu dragă inimă, 
6 slujindu-le nu numai când sunteţi sub ochii lor 
 ca unii care caută numai să placă oamenilor, 
 ci ca nişte sclavi ai lui Cristos, 
 care împlinesc voinţa lui Dumnezeu din toată inima 
7 şi care îşi fac munca de sclavi cu bucurie, 
 pentru Domnul şi nu pentru oameni. 
8 Căci voi ştiţi bine, că orice om, fie sclav, fie liber, 
 îşi va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care l-a făcut. 
9 Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă în acelaşi fel cu sclavii voştri; 
 nu folosiţi ameninţări, căci voi ştiţi bine, 
 că atât pentru ei cât şi pentru voi este un singur Domn în ceruri 
 şi că în faţa lui nu este nici o diferenţă între oameni. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: cf. 13c) 
 
 R.:  Credincios este Domnul, 
   el îşi ţine cuvântul. 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R... 
 
13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele 
 şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină 
 şi îi ridică pe cei căzuţi. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA 2 Tes 2,14 

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat 
     să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vor veni de la răsărit şi de la apus 
       şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,22-30 
 
 
 
22  În timpul acela, 
  în drumul său spre Ierusalim, Isus trecea prin sate şi cetăţi,  
 învăţând. 
23 Cineva l-a întrebat: „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?”. 
 Isus le-a zis: 
24 „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: 
 Mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 
25 După ce stăpânul casei se va ridica şi va încuia uşa, 
 rămaşi pe dinafară, veţi începe să bateţi la poartă spunând: 
 «Doamne deschide-ne», el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 
26 Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună  
 cu tine, 
 iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 
27 Însă el vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi;  
 plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi nelegiuirea». 
28 Acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, 
 pe Isaac şi pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu, 
 iar voi vă veţi vedea aruncaţi afară. 
29 Atunci vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la  
 miazăzi 
 şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 
30 Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei dintâi 
 şi dintre cei dintâi care vor fi cei din urmă”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Nici o creatură nu va putea să ne despartă 
      de dragostea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,31b-39 
 
 
31b  Fraţilor, 
  dacă Dumnezeu este de partea noastră, 
 cine se va ridica împotriva noastră? 
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? 
 Cristos Isus a murit, 
 ba mai mult, el a înviat, 
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 
 Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
36 Aşa cum spune Scriptura: 
 Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, 
 suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură  
 nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 108,21-22.26-27.30-31 (R.: cf. 26b) 
 
 R.:  Mântuieşte-mă, Doamne, 
   după marea ta îndurare! 
 
21 Tu, Doamne Dumnezeule, intervino pentru mine, 
 de dragul numelui tău, eliberează-mă, pentru că mare este iubirea ta. 
22 Sunt sărac şi nefericit, 
 mi-e inima rănită înăuntrul meu. R... 
 
26 Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! 
 Salvează-mă prin iubirea ta. 
27 Să se ştie că aici este mâna ta, 
 să se vadă că tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta! R... 
 
30 Voi aduce mulţumire Domnului cu toată puterea glasului, 
 îl voi preamări în mijlocul mulţimii. 
31 Căci el stă la dreapta săracului, 
 ca să-l scape de cei care îl condamnă. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  6,10-20 
 
 
10  Fraţilor, 
  căutaţi-vă tăria în Domnul şi în puterea lui. 
11 Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, 
 ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului. 
12 Căci nu avem de luptat 
 împotriva oamenilor alcătuiţi din carne şi sânge, 
 ci împotriva căpeteniilor şi forţelor nevăzute, 
 împotriva puterilor întunericului care stăpânesc în lume, 
 împotriva duhurilor rele, care sunt deasupra noastră. 
13 De aceea, îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, 
 ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea 
 şi să rămâneţi în picioare, 
 după ce veţi fi biruit toate încercările. 
14 Staţi gata, având mijlocul vostru încins cu centura adevărului, 
 îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, 
15 având picioarele încălţate cu râvna de a predica evanghelia păcii; 
16 ţineţi totdeauna în mână scutul credinţei; 
 cu el veţi putea opri toate săgeţile aprinse ale Celui Rău. 
17 Luaţi coiful mântuirii şi sabia Duhului, 
 care este cuvântul lui Dumnezeu. 
 Nu încetaţi să vă rugaţi. 
18 Înălţaţi necontenit prin Duhul Sfânt rugăciuni şi cereri. 
 Vegheaţi, fiţi statornici şi rugaţi-vă pentru toţi credincioşii; 
 
19 rugaţi-vă şi pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvântul potrivit 
 când încep să vestesc cu îndrăzneală taina evangheliei, 
20 al cărei trimis în lanţuri sunt eu. 
 Rugaţi-vă deci ca să am puterea de a predica evanghelia cu tot  
 curajul, 
 aşa cum sunt dator s-o fac. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1.2.9-10 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Preamărit să fie Domnul, 
   ocrotitorul nostru! 
 
1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea! 
 El îmi deprinde mâinile la luptă, 
 mă antrenează pentru bătălie. R... 
 
2 El este ajutorul meu şi tăria mea, 
 turnul meu de apărare şi eliberatorul meu. 
 El este scutul care mă apără, 
 el îmi supune popoarele. R... 
 
9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou, 
 pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine, 
10 pentru tine, care dai împăraţilor biruinţa, 
 care îl eliberezi pe David, slujitorul tău. R... 



Joi 

 
 ALELUIA cf. Lc 19,38; 2,14 
  (Aleluia) Preamărit să fie regele nostru care vine în numele 

Domnului; 
     mărire lui Dumnezeu cel Preaînalt şi pace pe pământ.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Nu este cu putinţă să moară un profet 
       în afara Ierusalimului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,31-35 
 
 
 
31  În ceasul acela, 
  unii farisei au venit la Isus şi i-au zis: 
 „Pleacă, du-te de aici, pentru că Irod vrea să te ucidă!”. 
32 El le-a răspuns: „Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: 
 Astăzi încă şi mâine scot diavoli şi vindec bolnavi, 
 a treia zi voi ajunge la capăt. 
33 Dar trebuie să-mi continui drumul astăzi, mâine şi ziua următoare, 
 fiindcă nu este cu putinţă să moară un profet în afara Ierusalimului”. 
34 „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeţi 
 şi îi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; 
 de câte ori am vrut să-i strâng în jurul meu pe fiii tăi, 
 aşa cum îşi strânge cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut. 
35 De aceea, Dumnezeu va părăsi templul vostru, 
 lăsându-l în mâinile voastre; 
 vă spun: nu mă veţi mai vedea până în ziua în care veţi zice: 
 «Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Aş dori chiar să fiu blestemat pentru fraţii mei. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  9,1-5 
 
 
1  Fraţilor, 
  vă spun adevărul în Cristos: 
 nu mint, conştiinţa mea dă mărturie despre acest lucru în Duhul  
 Sfânt: 
2 Am în inima mea o mare întristare, o durere continuă. 
3 Pentru iudei, fraţii mei de acelaşi neam, 
 aş dori chiar să fiu blestemat, despărţit de Cristos: 
4 căci ei sunt israeliţi, 
 a lor este înfierea şi mărirea şi legămintele şi Legea 
 şi cultul şi promisiunile lui Dumnezeu; 
5 ai lor sunt patriarhii şi din ei s-a născut Cristos după trup, 
 el care este mai presus de toate, 
 Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a) 
 
 R.:  Popor al lui Dumnezeu, 
   laudă-l pe Domnul! 
 
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R... 
 
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R... 
 
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile lui. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea în 

voi, 
      va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui  
      Cristos. 
 
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Filipeni 1,1-11 
 
 
1  Noi, Paul şi Timotei, slujitorii lui Cristos Isus, 
  ne adresăm tuturor sfinţilor lui Cristos Isus 
 care se află la Filipi împreună cu episcopii şi diaconii. 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
3 Îi aduc mulţumiri lui Dumnezeu ori de câte ori îmi amintesc de voi; 
4 în toate rugăciunile mele mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 
5 datorită muncii pe care aţi depus-o împreună cu mine 
 la răspândirea evangheliei, din prima zi şi până acum. 
6 Sunt convins că Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea la  
 voi, 
 va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui Cristos Isus. 
7 Aşadar, pe drept am aceste simţăminte faţă de voi toţi şi vă port în  
 inimă, 
 căci voi toţi sunteţi părtaşi la harul care mi-a fost dat 
 de a apăra şi de a întări predicarea evangheliei chiar şi prin lanţurile  
 mele. 
8 Martor îmi este Dumnezeu că mi-e dor de voi toţi 
 şi am aceeaşi duioşie faţă de voi pe care o are Cristos Isus. 
9 De aceea, mă rog ca iubirea voastră că crească din ce în ce mai mult 
 în adevărata cunoaştere şi înţelegere deplină 
10 pentru ca să vedeţi totdeauna ceea ce este mai bun; 
 astfel veţi fi curaţi  
 şi veţi merge fără teamă în întâmpinarea zilei lui Cristos, 
11 bogaţi în roadele dreptăţii pe care o primim prin Isus Cristos, 
 spre cinstea şi lauda lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 2a) 
 
 R.:  Cât de minunate 
   sunt lucrările tale, Doamne! 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R... 
 
3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie 
 dreptatea lui dăinuie întotdeauna. 
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale: 
 Domnul este bunătate şi îndurare. R... 
 
5 El le dă hrană celor ce se tem de el; 
 nu uită niciodată de legământul său. 
6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său, 
 dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Care dintre voi, 
       dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, 
       nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, 
 într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă; 
 fariseii stăteau cu ochii aţintiţi asupra lui. 
2 Deodată a apărut în faţa lui un om care suferea de hidropizie. 
3 Isus s-a adresat învăţătorilor Legii şi fariseilor, întrebându-i: 
 „Este, sau nu îngăduit să vindeci pe cineva în zi de sâmbătă?”. 
4 Ei n-au răspuns. 
 Isus l-a luat pe bolnav, l-a vindecat şi i-a dat drumul. 
5 Apoi le-a zis: 
 „Care dintre voi, dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, 
 nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă?”. 
6 La această întrebare n-au putut să-i răspundă nimic. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dacă păcatul fiilor lui Israel a fost cauza îmbogăţirii 

lumii, 
      atunci ce se va întâmpla 
      în ziua în care întregul Israel se va întoarce? 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 11,1-2a.11-12.25-29 
 
 
1  Fraţilor, 
  vă pun o întrebare: 
 oare Dumnezeu l-a respins pe poporul său? Nicidecum. 
 Eu însumi sunt o dovadă: 
 sunt un israelit, din seminţia lui Abraham, din tribul lui Beniamin. 
2a Dumnezeu nu l-a respins pe poporul său pe care l-a ales de la început. 
11 Vă mai pun o întrebare: 
 oare poporul israelit a căzut ca să nu se mai ridice niciodată?  
 Nicidecum. 
 Dar din cauza căderii lor, mântuirea a ajuns la păgâni; 
 Dumnezeu a vrut să-i facă geloşi. 
12 Dacă păcatul fiilor lui Israel a fost cauza îmbogăţirii lumii, 
 dacă eşecul lor a fost cauza îmbogăţirii păgânilor, 
 atunci ce se va întâmpla în ziua în care întregul Israel se va întoarce? 
25 Fraţilor, ca să nu vă încredeţi în propria voastră judecată, 
 nu vreau să vă las în neştiinţă cu privire la acest mister: 
 împietrirea actuală a unei părţi din Israel 
 va dura până ce mântuirea va ajunge la toţi păgânii; 
26 apoi întregul Israel va ajunge la mântuire, după cum spune  
 Scriptura: 
 „Eliberatorul va veni din Sion şi va înlătura nelegiuirea din Iacob. 
27 Iată legământul pe care îl voi încheia cu ei, 
 atunci când le voi ierta păcatele”. 
28 Predicarea evangheliei a făcut din ei duşmani ai lui Dumnezeu 
 şi aceasta în folosul vostru; 
 dar alegerea lui Dumnezeu a făcut din ei preaiubiţii săi 
 şi aceasta de dragul părinţilor lor. 
29 Căci darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru  
 totdeauna. 



Sâmbătă 

 
Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,12-13a.14-15.17-18 (R.: cf. 14a) 
 
 R.:  Mare este iubirea ta, Doamne, 
   faţă de poporul tău! 
 
12 Fericit este omul pe care îl dojeneşti tu, Doamne, 
 pe care îl înveţi prin Legea ta, 
13a pentru ca să-l păstrezi netulburat 
 în ziua nenorocirii. R... 
 
14 Pentru că Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său 
 şi nu părăseşte moştenirea sa. 
15 Se va face din nou judecată după dreptate, 
 de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R... 
 
17 Dacă Domnul nu mi-ar fi venit în ajutor, 
 sufletul meu ar fi ajuns curând în locuinţa tăcerii. 
18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!” 
 îndurarea ta, Doamne, mă susţine. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Pentru mine a trăi înseamnă Cristos 
      şi a muri este un câştig. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,18b-26 
 
 
18b  Fraţilor, 
  unii îl vestesc pe Cristos cu intenţia de a-mi face un rău, 
 alţii îl vestesc cu sinceritate; 
 dar dacă îl predică pe Cristos, 
 cu orice gând ar face-o, 
 mă bucur şi mă voi bucura totdeauna. 
19 Ştiu că orice mi se întâmplă va fi spre mântuirea mea, 
 datorită rugăciunii voastre 
 şi ajutorului pe care mi-l dă Duhul lui Isus Cristos. 
20 Acest lucru îl aştept cu nerăbdare şi îl nădăjduiesc. 
 Aşadar, nu voi avea nimic de regretat; 
 dimpotrivă, îmi păstrez încrederea acum ca întotdeauna. 
 Fie că voi trăi, fie că voi muri, 
 măreţia lui Cristos se va arăta în trupul meu; 
21 căci pentru mine a trăi înseamnă Cristos 
 şi a muri este un câştig. 
22 Dar dacă trăind în această lume 
 înseamnă a presta o muncă folositoare, 
 nu ştiu ce trebuie să aleg. 
23 Mă simt atras în două părţi: 
 pe de o parte aş dori să mă despart de trup ca să fiu împreună cu  
 Cristos, 
 ceea ce ar fi mult mai bine, 
24 dar pe de altă parte pentru voi este de trebuinţă să rămân în trup. 
25 Sunt pe deplin convins de aceasta. 
 Ştiu deci că voi rămâne şi voi continua să fiu cu voi toţi 
 pentru progresul vostru şi pentru bucuria voastră în credinţă. 
26 Astfel, când mă voi întoarce printre voi, 
 veţi avea în mine un nou motiv de mândrie în Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2.3.5bcd (R.: cf. 3a) 
 
 R.:  Sufletul meu este însetat 
   de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu! 
 
2 După cum doreşte cerbul 
 izvoarele de apă, 
 aşa te doreşte sufletul meu 
 pe tine, Dumnezeule. R... 
 
3 Sufletul meu e însetat 
 de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, 
 când îmi va fi dat 
 să văd faţa lui Dumnezeu? R... 
 
5bcd Îmi creşte inima când îmi aduc aminte 
 cum mă îmbulzeam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu, 
 în mijlocul strigătelor de bucurie şi de laudă 
 ale unei mulţimi în sărbătoare. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, 
     căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi 

înălţat. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,1.7-11 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, 
 într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă. 
7 Observând că invitaţii îşi alegeau locurile cele dintâi, 
 le-a spus această asemănare: 
8 „Când eşti invitat la nuntă, 
 nu te aşeza în fruntea mesei, 
 căci s-ar putea să fie invitat şi cineva mai de vază decât tine; 
9 atunci cel care v-a invitat, şi pe tine şi pe el, 
 va veni şi-ţi va spune: 
 «Lasă-l pe el în locul acesta». 
 Şi tu, ruşinat, te vei aşeza în locul cel din urmă. 
10 Dimpotrivă, când eşti invitat, aşază-te pe locul cel din urmă. 
 Atunci când va veni cel care te-a invitat, îţi va zice: 
 «Prietene, poftim mai sus!» 
 şi aceasta va fi o cinste pentru tine 
 în ochii tuturor celorlalţi oaspeţi. 
11 Căci cine se înalţă va fi umilit, 
 iar cine se umileşte va fi înălţat!” 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXXI-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  V-aţi îndepărtat de drumul cel drept 
      şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi 
      prin învăţăturile voastre. 
 
 Citire din cartea profetului Malahia  1,14b – 2,1-2.8-10 
 
 
14b  Eu sunt marele rege, spune Domnul universului, 
  şi numele meu inspiră frică printre popoare. 
2,1 Acum, preoţilor, către voi îndrept această ameninţare! 
2 Dacă nu mă veţi asculta, 
 dacă nu veţi pune la inimă datoria de a preamări numele meu, 
 declară Domnul universului, voi trimite peste voi blestemul 
 şi voi schimba în blestem binecuvântările pe care le veţi rosti. 
8 V-aţi îndepărtat de la drumul cel drept 
 şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile  
 voastre; 
 aţi încălcat legământul lui Levi, zice Domnul universului. 
9 De aceea am lăsat să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi în faţa întregului popor, 
 pentru că n-aţi urmat căile mele, 
 ci aţi fost părtinitori în tălmăcirea Legii. 
10 Oare noi, poporul lui Dumnezeu, n-avem toţi un singur tată? 
 Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? 
 Pentru ce ne trădăm unii pe alţii 
 şi pângărim astfel legământul părinţilor noştri? 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
 R.:  Tu eşti, Doamne, 
   izvorul păcii adevărate! 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R... 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R... 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Am fi voit să vă dăm 
        nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi  
        înşine. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,7b-9.13 
 
 
7b  Fraţilor, 
  noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, 
 cum se îngrijeşte o mamă de copiii săi. 
8 Având pentru voi asemenea simţăminte, 
 am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, 
 ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 
9 Căci vă amintiţi, fraţilor, de munca şi osteneala noastră: 
 am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi 
 şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 
13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. 
 Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, 
 l-aţi primit aşa cum este în realitate: 
 nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, 
 care lucrează în voi cei credincioşi. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA Mt 23,9a.10b 
  (Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri; 
     şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ei spun şi nu fac. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 
2 Isus le spunea: 
 „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 
3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, 
 dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 
4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, 
 dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 
5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: 
 poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 
6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 
7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni:  
 «Rabi». 
8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», 
 căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 
9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, 
 căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 
10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, 
 căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 
12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Ascultă, Israele, 
      să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 6,2-6 
 
 
 
2  În zilele acelea, 
  Moise a spus poporului: 
 „Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. 
 În toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, 
 să păzeşti toate legile şi poruncile pe care ţi le dau eu astăzi, 
 ca astfel să ai o viaţă lungă. 
3 Ascultă, Israele, 
 caută să împlineşti poruncile Domnului, 
 ca să fii fericit şi să te înmulţeşti fără număr, 
 în ţara în care curge lapte şi miere, 
 precum ţi-a făgăduit ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 
4 Ascultă, Israele, 
 Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 
5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 
6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, 
 să rămână întipărite în inima ta”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2) 
 
 R.:  Te iubesc, Doamne, tăria mea! 
 
2 Te iubesc, Doamne, tăria mea, 
3a Doamne, tu eşti stânca mea, 
 cetatea mea şi eliberatorul meu. R... 
 
3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu, 
 scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea. 
4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat, 
 şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R... 
 
47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea! 
 Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu! 
51ab Tu dai mari izbânzi împăratului tău, 
 arăţi îndurare faţă de unsul tău, David. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Isus, pentru că rămâne veşnic, 
        are o preoţie care nu mai trece de la unul la  
        altul. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  7,23-28 
 
 
23  Fraţilor, 
  în vechea alianţă, 
 un mare număr de preoţi au trebuit să urmeze unul după altul, 
 pentru că moartea îi împiedica să rămână pentru totdeauna în  
 funcţie. 
24 Dar Isus, pentru că rămâne veşnic, 
 are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul. 
25 De aceea, el poate să-i salveze pentru totdeauna pe cei care, prin el, 
 se apropie de Dumnezeu, 
 căci el trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 
26 Tocmai un astfel de preot ne era necesar: 
 sfânt, nevinovat, fără nici o pată, separat de păcătoşi; 
 el este înălţat deasupra cerurilor. 
27 El nu are nevoie, ca ceilalţi preoţi, 
 să ofere în fiecare zi jertfe, 
 mai întâi pentru păcatele sale proprii, apoi pentru ale poporului; 
 căci a făcut aceasta o singură dată pentru totdeauna, 
 când s-a jertfit pe sine însuşi. 
28 Legea lui Moise orânduieşte ca mari preoţi 
 oameni care sunt supuşi slăbiciunii; 
 jurământul făcut de Dumnezeu, mai târziu, 
 îl orânduieşte ca mare preot 
 pe Fiul care este desăvârşit pentru totdeauna. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Porunca dragostei faţă de Dumnezeu 
       şi porunca dragostei faţă de aproapele. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  12,28b-34 
 
 

 
28b  În timpul acela, 
  un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: 
 „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”. 
29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: 
 «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 
30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 
31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine  
 însuţi!». 
 Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 
32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. 
 Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, 
 că nu este altul în afară de el 
33 şi că a-l iubi din toată inima, 
 din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, 
 şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi 
 înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 
34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: 
 „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. 
 Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Tu ai milă de toţi oamenii şi iubeşti tot ce există. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  11,23 – 12,2 
 
 
23  Doamne, 
  întreaga lume este înaintea ta ca un fir de praf pe balanţă, 
 ca o picătură de rouă care cade dimineaţa pe pământ. 
24 Tu ai milă de toţi oamenii pentru că eşti atotputernic, 
 închizi ochii în faţa păcatelor lor, ca ei să se convertească. 
25 Căci tu iubeşti tot ce există şi nu nesocoteşti nici una din făpturile  
 tale; 
 căci dacă ai fi urât vreun lucru nu l-ai fi creat. 
26 Cum ar putea exista vreun lucru, dacă nu l-ai vrea tu? 
 Cum s-ar putea menţine, dacă tu nu l-ai fi chemat la existenţă? 
27 Dar tu le cruţi pe toate, 
 pentru că toate sunt ale tale, stăpâne, iubitorul vieţii! 
12,1 O, cât de bun şi de plăcut este, Doamne, duhul tău în toate! 
2 Tu îi pedepseşti numai câte puţin pe cei păcătoşi, 
 tu îi dojeneşti şi le pui în faţă păcatele, 
 ca ei să se întoarcă de la rău şi să poată crede în tine, Doamne. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Te preamărim pe tine, Doamne, 
   stăpânul universului! 
  sau 

   Aleluia! 
 
1 Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu, 
 şi voi binecuvânta numele tău în veci. 
2 Te voi binecuvânta în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R... 
 
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R... 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 
13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele 
 şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină 
 şi îi ridică pe cei căzuţi. R... 



Luni 

 
 LECTURA A II-A  Domnul nostru Isus Cristos 
        va fi preamărit în voi şi voi în el. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 1,11 – 2,2 
 
 
11  Fraţilor, 
  ne rugăm fără încetare pentru voi, 
 ca Dumnezeul nostru 
 să vă facă vrednici de chemarea pe care v-a adresat-o; 
 prin puterea sa să vă ajute să împliniţi tot binele pe care îl doriţi 
 şi să arătaţi prin fapte credinţa voastră. 
12 Astfel Domnul nostru Isus Cristos va fi preamărit în voi 
 şi voi în el, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus  
 Cristos. 
2,1 Cu privire la venirea Domnului nostru Isus Cristos 
 şi unirea noastră cu el, vrem să vă cerem un lucru: 
2 dacă ni se atribuie o revelaţie, 
 un cuvânt sau o scrisoare care pretinde că ziua Domnului a sosit, 
 nu vă pierdeţi prea repede cumpătul şi nu vă înspăimântaţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului a venit să caute 
       şi să mântuiască ceea ce era pierdut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 
2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, 
 mai marele vameşilor. 
3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, 
 dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 
4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă  
 Isus, 
 şi s-a urcat într-un sicomor. 
5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: 
 „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!”. 
6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 
7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: 
 „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!”. 
8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: 
 „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor 
 şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 
9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, 
 pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 
10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era  
 pierdut”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare 
      pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  11,29-36 
 
 
29  Fraţilor, 
  darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru  
 totdeauna. 
30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, 
 dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 
31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, 
 ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 
32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, 
 pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi. 
33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 
34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! 
 Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? 
 Cine a fost sfetnicul lui? 
35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, 
 ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 
36 Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. 
 Lui să-i fie mărire în veci! Amin! 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,30-31.33-34.36-37 (R.: cf. 14cd) 
 
 R.:  La vreme potrivită 
   ascultă-mă, Doamne! 
 
30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă. 
 Ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea! 
31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări 
 şi îl voi preamări, aducându-i mulţumire. R... 
 
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu-i uită pe cei ce sunt în închisoare. R... 
 
36 Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va reclădi cetăţile lui Iuda: 
 acolo vor locui şi vor stăpâni. 
37 Urmaşii slujitorilor săi le vor moşteni 
 şi cei care iubesc numele lui vor locui în ele. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Faceţi-mi bucuria deplină, 
      prin aceea că toţi aveţi o singură simţire. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  2,1-4 
 
 
1  Fraţilor, 
  dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, 
 ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, 
 avem sentimente de iubire şi compătimire, 
2 atunci faceţi-mi bucuria deplină 
 prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, 
 o singură dragoste şi un singur gând; 
3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! 
 Dar să aveţi destulă smerenie, 
 ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 
4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, 
 ci la binele celorlalţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
 R.:  Tu eşti, Doamne, 
   izvorul păcii adevărate! 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R... 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R... 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R... 



Luni 

 
 ALELUIA In 8,31b-32 
  (Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune 

Domnul, 
     veţi fi cu adevărat ucenicii mei şi veţi cunoaşte adevărul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu invita la masă pe prietenii tăi, 
       ci pe cei săraci şi nenorociţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,12-14 
 
 
 
12  În timpul acela, 
  în timp ce stăteau la masă, Isus i-a spus celui care l-a invitat: 
 „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, 
 nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, 
 nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, 
 ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor 
 şi astfel să-ţi primeşti răsplata. 
13 Dimpotrivă, când dai un ospăţ, 
 invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. 
14 Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească 
 şi îţi vei primi răsplata la învierea celor drepţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  12,5-16a 
 
 
5  Fraţilor, 
  noi, deşi suntem mulţi formăm un singur trup în Cristos, 
 iar fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii. 
6 Avem daruri diferite, după harul care ni s-a dat: 
 Dacă avem darul profeţiei trebuie să-l folosim conform credinţei; 
7 cine a primit darul slujirii să slujească; 
 cine a primit darul de a învăţat pe alţii trebuie să-i înveţe; 
8 cine a primit darul de a îndemna să îndemne; 
 cine împarte ajutor altora să-l împartă cu simplitate; 
 cine conduce pe alţii să fie râvnic pentru binele lor; 
 cine se îngrijeşte de cei nenorociţi să facă acest lucru cu bucurie. 
9 Dragostea voastră să nu fie făţarnică. 
 Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 
10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; 
 întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 
11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, 
 dar să se aprindă în voi Duhul; 
 slujiţi Domnului. 
12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, 
 răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 
13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; 
 fiţi primitori. 
14 Binecuvântaţi pe cei care vă prigonesc, 
 doriţi-le binele şi nu răul. 
15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, 
 plângeţi cu cei care plâng. 
16a Fiţi cu toţii uniţi într-un cuget; 
 nu căutaţi să vă ridicaţi deasupra altora, ci rămâneţi smeriţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
 R.:  Tu, Doamne, 
   eşti izvorul păcii adevărate! 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R... 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R... 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  S-a umilit pe sine, de aceea Dumnezeu l-a înălţat. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  2,5-11 
 
 
5  Fraţilor, 
  să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi  
 Cristos Isus. 
6 El rămânând Dumnezeu, 
 nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 
7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului 
 şi devenind asemenea oamenilor. 
 După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte 
 şi încă moartea pe cruce. 
9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat 
 şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, 
10 pentru ca în numele lui Isus, 
 toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri 
 să-şi plece genunchiul 
11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: 
 Isus Cristos este Domnul! 
 

Cuvântul Domnului 



Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26b-27.28 şi 30a.31-32 (R.: 26a) 
 
 R.:  Te preamărim, Doamne, 
   în adunarea celor care te iubesc. 
 
26b Îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de tine. 
27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; 
 vor lăuda pe Domnul cei care îl caută: 
 „Inimile voastre în veci să trăiască!”. R... 
 
28 Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte 
 şi se vor întoarce la Domnul, 
 se va închina în faţa lui întreaga familie a popoarelor. 
30a Lui singur i se vor închina toţi cei care se odihnesc în morminte, 
 în faţa lui se vor pleca toţi cei care coboară în ţărână. R... 
 
31 Şi eu trăiesc pentru Domnul, seminţia mea îi va sluji. 
 Generaţiei viitoare i se va vorbi de Domnul 
32 şi poporului care va veni i se va face cunoscută dreptatea lui: 
 „Domnul a făcut aceasta!”. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
     şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii 
       şi stăruie ca oamenii să intre, ca să mi se umple  
       casa. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,15-24 
 
 
 
15  În timpul acela, 
  în timp ce Isus stătea la masă 
 în casa unuia dintre mai marii fariseilor, un invitat, i-a spus: 
 „Fericit este acela care va lua parte la ospăţ în împărăţia lui  
 Dumnezeu!”. 
16 Isus i-a zis: „Un om a dat un mare ospăţ şi a invitat multă lume. 
17 Când trebuia să înceapă masa, 
 l-a trimis pe servitorul său să spună invitaţilor: 
 „Veniţi, toate sunt gata!”. 
18 Însă, unul după altul, au început să se scuze. 
 Primul i-a zis: 
 „Am cumpărat un ogor şi trebuie să merg să-l văd; 
 te rog, scuză-mă!”. 
19 Un altul i-a zis: 
 „Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc; 
 te rog, scuză-mă!”. 
20 Un al treilea i-a zis: 
 „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni!”. 
21 Servitorul s-a întors şi a spus toate acestea stăpânului său. 
 Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi i-a spus servitorului: 
 „Du-te repede în pieţele şi pe străzile cetăţii 
 şi adu-i aici pe săraci şi pe schilozi, pe orbi şi pe ologi!”. 
22 Servitorul s-a întors şi i-a spus: 
 „Stăpâne, am făcut ce mi-ai poruncit, dar tot mai este loc”. 
23 Stăpânul i-a zis atunci servitorului: 
 „Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii şi stăruie ca oamenii să intre, 
 pentru ca să mi se umple casa. 
24 Dar aceasta v-o spun: 



Marţi 

 nici unul dintre cei care fuseseră invitaţi, 
 nu va gusta din ospăţul meu!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Iubirea este împlinirea desăvârşită a Legii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  13,8-10 
 
 
8  Fraţilor, 
  să nu aveţi nici o datorie faţă de nimeni, 
 afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, 
 căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea. 
9 De fapt, ce spune Legea: 
 să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, 
 aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: 
 „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui. 
 Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.4-5.9 (R.: 5a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care are milă şi ajută cu bucurie. 
  sau 
   Aleluia. 
 
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află plăcerea în poruncile lui! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R... 
 
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. 
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. R... 
 
9 El este darnic faţă de cei săraci, 
 dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
 iar puterea lui se înalţă în mărire. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Lucraţi la mântuirea voastră. 
      Dumnezeu vă dă şi voinţa şi puterea de a o împlini. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  2,12-18 
 
 
12  Preaiubiţii mei, 
  voi care aţi fost întotdeauna ascultători, 
 lucraţi la mântuirea voastră cu frică de Dumnezeu şi cutremur, 
 nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult în lipsa mea. 
13 Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, 
 el vă dă şi voinţa şi puterea de a o îndeplini, 
 pentru că el vă vrea binele. 
14 Faceţi toate fără murmur şi fără şovăială, 
15 astfel voi, care sunteţi copiii lui Dumnezeu, veţi fi fără pată şi curaţi, 
 nevinovaţi în mijlocul unei generaţii rătăcite şi înrăite, 
 în care trebuie să străluciţi ca aştrii în lume. 
16 Păziţi cu tărie cuvântul vieţii. 
 Astfel în ziua venirii lui Cristos mă voi putea mândri 
 că nu am alergat în zadar şi nu m-am ostenit degeaba. 
17 Şi chiar dacă ar trebui să-mi vărs sângele 
 ca să-l adaug la jertfa pe care voi i-o oferiţi lui Dumnezeu 
 prin credinţa voastră, 
 m-aş bucura şi aş împărţi bucuria cu voi toţi. 
18 În acelaşi fel bucuraţi-vă şi voi 
 şi împărţiţi bucuria voastră cu mine. 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a) 
 
 R.:  Domnul este lumina 
   şi mântuirea mea! 
 
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,  
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R... 
 
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului, 
 cercetând lăcaşul său. R... 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA 1Pt 4,14 
  (Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi 

sunteţi, 
     deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, 
       nu poate fi ucenicul meu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,25-33 
 
 
 
25  În timpul acela, 
  o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. 
 El s-a întors către ei şi le-a spus: 
26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl  
 său, 
 pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale 
 şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 
27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul  
 meu. 
28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn 
 nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l  
 termine? 
29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia 
 să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 
30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, 
 dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 
31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege 
 fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, 
 să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 
32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, 
 trimite o solie pentru a cere pace. 
33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, 
 dacă nu renunţă la toate bunurile sale”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  14,7-12 
 
 
7  Fraţilor, 
  nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine 
 şi nimeni nu moare pentru sine. 
8 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, 
 şi dacă murim, pentru Domnul murim. 
 Deci, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. 
9 Căci dacă Cristos a murit şi apoi a înviat, 
 a făcut aceasta pentru a deveni stăpânul şi al celor morţi, şi al celor  
 vii. 
10 Atunci tu pentru ce îl judeci pe fratele tău? 
 Pentru ce îl dispreţuieşti pe fratele tău? 
 Toţi ne vom înfăţişa la judecata lui Dumnezeu. 
11 Căci este scris: 
 „Mă jur pe viaţa mea, spunea Domnul, 
 orice făptură îşi va pleca genunchiul înaintea mea 
 şi orice limbă îl va lăuda pe Dumnezeu!”. 
12 Aşadar, fiecare dintre noi 
 va da seama despre sine însuşi lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a) 
 
 R.:  Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
   de cine mă voi teme? 
 
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,  
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R... 
 
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului, 
 cercetând lăcaşul său. R... 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cele care altădată erau pentru mine un câştig 
      le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  3,3-8 
 
 
3  Fraţilor, 
  noi suntem poporul lui Dumnezeu, 
 care a primit adevărata tăiere împrejur, 
 noi care îl adorăm pe Dumnezeu, 
 călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, 
 noi care ne punem mândria în Cristos Isus 
 şi nu ne bizuim pe trup. 
4 Cu toate acestea, eu aş avea motive să mă bazez şi pe trup; 
 dacă cineva crede că are motive s-o facă, eu am şi mai mult: 
5 eu am primit tăierea împrejur când eram de opt zile, 
 sunt din neamul lui Israel, din tribul lui Beniamin, 
 evreu din evrei, am trăit ca fariseu, conform Legii, 
6 din râvnă am fost prigonitor al Bisericii 
 şi am fost fără cusur în privinţa dreptăţii prescrise de Lege. 
7 Dar cele care altădată erau pentru mine un câştig, 
 le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos. 
8 Mai mult, pe toate le consider o pierdere 
 în comparaţie cu acel bine care întrece toate: 
 cunoaşterea lui Cristos Isus, Domnul meu, 
 de dragul căruia eu am pierdut toate 
 şi le consider pe toate drept gunoi, ca să-l câştig pe Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 3b) 
 
 R.:  Să se bucure inima 
   celor care îl caută pe Domnul! 
 
2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie! 
 Vorbiţi despre toate minunile lui! 
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R... 
 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! 
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
 de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R... 
 
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R... 



Joi 

 
 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
     şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se 

converteşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 15,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  văzând cum vameşii şi păcătoşii se apropie de Isus, ca să-l  
 asculte, 
2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând: 
 „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”. 
3 Atunci Isus le-a spus această parabolă: 
4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una din ele, 
 nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu 
 şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? 
5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri 
6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută!». 
7 Vă spun: aşa va fi bucurie şi în cer pentru un păcătos care se  
 converteşte, 
 mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi 
 care nu au nevoie de convertire. 
8 Sau dacă o femeie are zece monede şi pierde una dintre ele, 
 nu aprinde oare lampa, nu mătură casa şi nu caută cu grijă până o 
 găseşte? 
9 Iar după ce a găsit-o, cheamă prietenele şi vecinele şi le zice: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine 
 căci am găsit moneda de argint pe care o pierdusem». 
10 Vă spun: tot aşa se vor bucura îngerii lui Dumnezeu 
 pentru un singur păcătos care se converteşte”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu mi-a dat harul să fiu 
      slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, 
      ca ele să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  15,14-21 
 
 
14  Fraţii mei, 
  eu sunt convins că aveţi bunăvoinţă 
 să vă însuşiţi o cunoaştere adâncă despre Dumnezeu 
 şi sunteţi în stare să vă îndreptaţi unii pe alţii. 
15 Totuşi, dacă în această scrisoare mi-am permis să vă amintesc unele  
 lucruri, 
 am făcut aceasta în virtutea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, 
16 harul de a fi slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, 
 având misiunea sfântă de a predica evanghelia lui Dumnezeu, 
 pentru ca păgânii să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, 
 sfinţită în Duhul Sfânt. 
17 În ce priveşte slujirea lui Dumnezeu, 
 eu am deci cu ce mă mândri prin Isus Cristos, 
18 căci nici nu aş îndrăzni să vorbesc 
 decât despre ceea ce a săvârşit Domnul prin mine 
 pentru a-i aduce pe păgâni la credinţă: prin cuvintele şi faptele mele, 
19 prin puterea semnelor şi minunilor, prin puterea Duhului lui  
 Dumnezeu. 
 Astfel, de la Ierusalim şi din ţinuturile dimprejur până în Dalmaţia, 
 am răspândit pretutindeni evanghelia lui Cristos. 
20 Dar am ţinut ca la un titlu al gloriei mele 
 să nu vestesc evanghelia decât acolo unde nu fusese vestit numele lui  
 Cristos, 
 ca să nu construiesc pe temelia pusă de un altul, 
21 ci am vrut să procedez conform cu acest cuvânt al Scripturii: 
 „Cei cărora nu le fusese vestit niciodată îl vor vedea 
 şi cei care nu auziseră niciodată vorbindu-se despre el îl vor înţelege”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2b) 
 
 R.:  Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
   înaintea neamurilor. 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 ne-au venit în ajutor. R... 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului! 
 Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Îl aşteptăm pe Mântuitorul care va face trupul nostru 
      asemenea cu trupul său glorios. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17 – 4,1 
 
 
17  Fraţilor, 
  fiţi imitatorii mei 
 şi priviţi bine la cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. 
18 Căci v-am spus-o adeseori şi acum v-o spun din nou, cu lacrimi în  
 ochi: 
 mulţi oameni trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 
19 Ei se îndreaptă cu toţii spre pierzare: dumnezeul lor este pântecele; 
 ei se laudă cu ceea ce este spre ruşinea lor, 
 nu se gândesc decât la cele pământeşti. 
20 În schimb, noi suntem cetăţeni ai cerului; 
 de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 
21 care va transforma sărmanul nostru trup, 
 făcându-l asemenea trupului său glorios, 
 prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 
4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, 
 pe care atât de mult doresc să vă revăd, 
 voi, care sunteţi bucuria şi coroana mea, 
 rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor! 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4b-5 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Vom merge cu bucurie 
   în casa Domnului! 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime! R... 
 
4b După Legea lui Israel  
 să laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA 1In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos 
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii 

luminii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,1-8 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 
 „Un om bogat avea un administrator, 
 care a fost denunţat că-i risipeşte averea. 
2 Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? 
 Dă cont de administraţia ta 
 pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». 
3 Administratorul şi-a zis: 
 «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? 
 Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. 
4 Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din  
 administraţie 
 să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». 
5 Aşadar, a chemat unul câte unul 
 pe cei care aveau datorii către stăpânul său. 
 Şi l-a întrebat pe cel dintâi: 
 «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». 
6 Acesta i-a răspuns: 
 «Cu o sută de măsuri de untdelemn». 
 Administratorul i-a zis: 
 «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». 
7 Apoi l-a întrebat pe un altul: 
 «Tu cu cât eşti dator?». 
 Acesta i-a răspuns: 
 «Cu o sută de saci de grâu». 
 Administratorul i-a zis: 
 «Poftim actul şi scrie optzeci». 
8 Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit 
 pentru că se dovedise înţelept. 



Vineri 

 Într-adevăr, fiii acestei lumi  
 sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  16,3-9.16.22-27 
 
 
3  Fraţilor, 
  salutaţi din partea mea pe Prisca şi Acvila, 
 colaboratorii mei în Cristos Isus, 
4 care şi-au pus capul în joc pentru a-mi salva viaţa. 
 De altfel, nu numai eu le sunt recunoscător, 
 ci şi toate Bisericile provenite dintre păgâni. 
5 Transmiteţi salutări şi Bisericii care se adună în casa lor. 
 Salutaţi-l pe prietenul meu Epenet, 
 el este cel dintâi care a primit credinţa în Cristos în Asia. 
6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi. 
7 Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunias, compatrioţii mei, 
 care au fost în închisoare împreună cu mine; 
 ei sunt nişte apostoli bine cunoscuţi 
 şi au primit înaintea mea credinţa în Cristos. 
8 Salutaţi-l pe Ampliat, prietenul meu în Domnul. 
9 Salutaţi-l pe Urban, colaboratorul nostru în Cristos 
 şi pe prietenul meu Stahis. 
16 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. 
 Toate Bisericile lui Cristos vă transmit salutări. 
22 Şi eu, Terţiu, căruia i-a fost dictată această scrisoare, 
 vă salut în Domnul. 
23 Vă transmite salutări Gaius, 
 care mi-a pus casa la dispoziţie, mie şi întregii Biserici. 
24 Vă salută Erast, trezorierul cetăţii, şi fratele nostru Quartus. 
25 Mărire lui Dumnezeu care poate să vă întărească 
 potrivit cu evanghelia pe care eu o predic, vestindu-l pe Isus Cristos. 
26 Iată taina care a fost acum descoperită: 
 ea a fost ascunsă de veacuri, dar acum a fost arătată. 
 Din porunca lui Dumnezeu cel Veşnic, prin scrierile profeţilor 
 această taină a fost adusă la cunoştinţă tuturor popoarelor, 
27 pentru ca toate popoarele să fie aduse la credinţă. 
 Lui Dumnezeu, care singur este înţelept, 
 lui să-i fie mărire prin Isus Cristos în vecii vecilor. 



Sâmbătă 

 Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Te preamărim pe tine, Doamne, 
   Dumnezeule veşnic! 
 
2 Te voi binecuvânta în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, 
 măreţia lui este fără margini. R... 
 
4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale 
 şi se vor istorisi minunile tale. 
5 Vor descrie slava măririi tale 
 şi vor reaminti lucrările tale minunate. R... 
 
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să vestească slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Toate le pot îndura în acela care mă întăreşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  4,10-19 
 
 
10  Fraţilor, 
  am trăit o mare bucurie în Domnul, 
 când am văzut înflorind sentimentele voastre faţă de mine. 
 De fapt, le aveaţi de mai înainte, dar n-aţi avut prilejul să mi le  
 arătaţi. 
11 Nu vorbesc astfel pentru că mă aflu în lipsuri, 
 căci m-am deprins să fiu mulţumit cu ceea ce am. 
12 Eu ştiu să trăiesc şi din puţin, ştiu să trăiesc şi având de prisos: 
 pretutindeni şi în toate m-am deprins să fiu şi sătul şi flămând, 
 şi să am de toate şi să fiu lipsit de toate. 
13 Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte. 
14 Cu toate acestea, 
 bine aţi făcut că m-aţi ajutat atunci când mă aflam în strâmtoare. 
15 Voi, filipenilor, ştiţi că la început, când aţi primit evanghelia, 
 atunci când am plecat din Macedonia, 
 eu n-am avut partea mea la veniturile şi cheltuielile 
 nici unei alte Biserici, afară de a voastră. 
16 Deja la Tesalonic mi-aţi trimis şi încă de două ori ceea ce aveam  
 nevoie. 
17 Nu mă interesează darurile voastre, 
 ci câştigul care vi se va da cu dobândă în ceruri. 
18 De altfel, le-am primit pe toate şi acum am tot ce-mi trebuie. 
 Nu-mi lipseşte nimic, de când Epafrodit mi-a adus ceea ce mi-aţi trimis. 
 Este o frumoasă jertfă, o ofrandă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 
19 Dumnezeul meu, la rândul său, 
 prin Isus Cristos vă va dărui din bogăţia măririi sale tot ce aveţi nevoie. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.5-6.8 şi 9 (R.: 1a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care se teme de Domnul. 
 
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află plăcerea în poruncile lui! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R... 
 
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. 
6 El nu se clatină niciodată 
 şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R... 
 
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă. 
9 El este darnic faţă de cei săraci, 
 dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
 iar puterea lui se înalţă în mărire. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă n-aţi fost vrednici de încredere 
       când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, 
       cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,9-15 
 
 
 
9  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor necinstite, 
 pentru ca atunci când nu le veţi mai avea, 
 aceşti prieteni să vă primească în lăcaşurile veşnice. 
10 Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri 
 este vrednic şi în cele mari, 
 iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, 
 este necinstit şi în cele mari. 
11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, 
 cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 
12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere 
 când aţi avut pe mână lucrurile altuia, 
 cine vă va încredinţa ceea ce este al vostru? 
13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. 
 Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, 
 sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. 
 Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi mamonei”. 
14 Fariseii, care erau cu inima alipită de bani, 
 auzeau toate acestea şi-şi băteau joc de el. 
15 Atunci Isus le-a zis: 
 „Voi căutaţi să vă arătaţi drepţi în ochii oamenilor, 
 dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; 
 şi ceea ce este de preţ în ochii oamenilor, 
 este de nesuferit în ochii lui Dumnezeu”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXXII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Cei care caută înţelepciunea o găsesc. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  6,13-17 
 
 
 
13  Înţelepciunea este strălucitoare; 
  cei care o iubesc o meditează cu plăcere, cei care o caută o găsesc. 
14 Ea vine în întâmpinarea celor care o doresc, 
 pentru a li se face cunoscută. 
15 Cine se scoală dis-de-dimineaţă nu va obosi căutând-o, 
 căci o va găsi şezând la poarta lui. 
16 Cine nu se gândeşte decât la ea 
 dovedeşte o înţelepciune perfectă 
 şi cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji. 
17 Ea însăşi merge în căutarea celor care sunt vrednici de dânsa, 
 li se arată cu o faţă surâzătoare pe toate căile lor 
 şi vine în întâmpinarea lor ori de câte ori se gândesc la ea. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2b) 
 
 R.:  Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, 
   Dumnezeul meu! 
 
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
 pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
 Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
 ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R... 
 
3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău, 
 să văd puterea şi măreţia ta. 
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, 
 de aceea buzele mele te laudă. R... 
 
5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea 
 şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese, 
 aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R... 
 
7 Mă gândesc la tine în timpul nopţii, 
 ore în şir continui să-ţi vorbesc; 
8 Tu eşti ajutorul meu, 
 la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus 
        pe cei care au murit întru el. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 4,13-17 
 
 
13  Fraţilor, 
  nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au  
 murit, 
 ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 
14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, 
 tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, 
 pe cei care au adormit în el. 
15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, 
 că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, 
 nu o vom lua înaintea celor care au murit. 
16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel 
 şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, 
 însuşi Domnul se va coborî din cer. 
 Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 
17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, 
 vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, 
 ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 
 Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 ALELUIA Mt 24,42a.44 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,1-13 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în  
 întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne,  
 deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Văduva a făcut o pâine mică şi a adus-o profetului Ilie. 
 
 Citire din cartea întâi a Regilor 17,10-16 
 
 
 
10  În zilele acelea, 
  profetul Ilie a plecat spre Sarepta 
 şi când a ajuns la poarta cetăţii 
 a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri. 
 El a strigat-o şi i-a spus: 
 „N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puţină apă ca să beau?”. 
11 Şi ea a plecat ca să scoată, dar el a strigat după ea: 
 „Adu-mi şi o bucată de pâine”. 
12 Ea a răspuns: 
 „Mă jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine; 
 am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urcior. 
 Strâng câteva vreascuri 
 şi mă întorc să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu 
 ceea ce a mai rămas; 
 mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. 
13 Atunci Ilie i-a spus: 
 „Nu-ţi fie frică. Mergi şi fă ce ai spus, 
 dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică şi adu-mi-o, 
 apoi vei face pâine pentru tine şi pentru fiul tău. 
14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: 
 «Făina din vas nu se va termina 
 şi uleiul din urcior nu va scădea, 
 până în ziua în care Domnul va da ploaie 
 pentru a uda pământul»”. 
15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie; 
 şi multă vreme profetul, ea însăşi şi fiul ei au avut ce mânca. 
16 Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din urcior n-a scăzut, 
 aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 1) 
 
 R.:  Sufletul meu, 
   preamăreşte-l pe Domnul! 
  sau 
   Aleluia. 
 
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R... 
 
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R... 
 
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R... 



Duminică - Anul B 

 
 LECTURA A II-A  Cristos s-a jertfit pentru iertarea păcatelor. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  9,24-28 
 
 
24  Fraţilor, 
  Cristos n-a intrat într-un sanctuar construit de oameni, 
 care nu poate să fie decât o prefigurare a celui adevărat, 
 ci chiar în ceruri, 
 pentru a fi mereu mijlocitorul nostru în faţa lui Dumnezeu. 
25 El nu a repetat de mai multe ori jertfa sa, ca marele preot, 
 care în fiecare an intră în sanctuar şi oferă sânge, 
 dar nu pe al său propriu; 
26 în acest caz, Isus ar fi trebuit să sufere de mai multe ori, 
 de la întemeierea lumii. 
 Dimpotrivă, acum – la împlinirea timpurilor – 
 Cristos a venit ca să distrugă păcatul, 
 jertfindu-se o dată pentru totdeauna. 
27 Aşa cum omul moare o singură dată – apoi se prezintă la judecată – 
28 tot astfel şi Cristos s-a oferit o singură dată pentru a ridica păcatele, 
 iar a doua oară va veni, 
 nu pentru a ispăşi păcatele, 
 ci pentru a duce la mântuire pe cei care îl aşteaptă. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Această văduvă săracă 
       a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  12,38-44 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  Isus învăţa mulţimea spunând: 
 „Feriţi-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcaţi în haine  
 lungi, 
 să fie salutaţi de lume prin pieţe, 
39 să stea pe primele locuri în sinagogi şi în locurile de frunte la ospeţe. 
40 Toacă avutul văduvelor şi fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. 
 Pentru aceasta vor fi şi mai aspru condamnaţi”. 
41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului 
 şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. 
 Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 
42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 
43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: 
 „Vă spun adevărul: 
 această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 
44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos; 
 pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: 
 strictul necesar pentru viaţă. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
forma scurtă: 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Această văduvă săracă 
       a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  12,41-44 
 
 
 
41  În timpul acela, 
  Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului 
 şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. 
 Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 
42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 
43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: 
 „Vă spun adevărul: 
 această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 
44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos; 
 pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: 
 strictul necesar pentru viaţă. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

ANUL C 
 
 LECTURA I  Regele universului ne va învia la o viaţă nouă. 
 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.9-14 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. 
 Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, 
 silindu-i astfel să mănânce carne de porc, 
 care era oprită de legea lor. 
2 Unul dintre ei, care era cel mai mare, 
 a spus în numele tuturor: 
 „Ce vrei să ştii de la noi? 
 Noi suntem gata mai degrabă să murim 
 decât să călcăm legea Dumnezeului părinţilor noştri”. 
9 Al doilea dintre fraţi, a spus regelui, înainte de a muri: 
 „Tu, nelegiuitule, tu ne scoţi din această viaţă, 
 dar regele universului ne va învia la o viaţă veşnică 
 pe noi care murim pentru a păzi legile lui!”. 
10 După el a fost schingiuit al treilea dintre ei. 
 A scos îndată limba, când i s-a cerut acest lucru, 
 şi, întinzând mâinile neînfricat, a spus plin de curaj: 
11 „De la Dumnezeu am primit aceste mădulare 
 şi pentru legea lui nu-mi pasă de ele, 
 deoarece sper să le primesc din nou de la el”. 
12 Chiar regele împreună cu suita lui erau uimiţi de curajul acestui  
 tânăr, 
 care nu se înspăimânta în faţa suferinţelor. 
13 După ce a murit şi acesta, a fost supus torturii al patrulea dintre  
 fraţi. 
14 În timp ce-şi dădea sufletul, a rostit următoarele cuvinte: 
 „Pentru că eu aştept învierea promisă de Dumnezeu, 
 pentru mine e mai bine să mor ucis de mâna oamenilor; 
 dar pentru tine învierea nu va fi spre viaţa veşnică”. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.5-6.8b şi 15 (R.: cf. 15b) 
 
 R.:  Cu nesaţ voi privi, Doamne, 
   strălucirea feţei tale! 
 
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R... 
 
5 Mi-am ţinut paşii pe cărările tale, 
 picioarele mele nu s-au clătinat 
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, 
 pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. R... 
 
8b Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale. 
15 Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta, 
 dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R... 



Luni 

 
 LECTURA A II-A  Domnul să vă întărească inimile, 
        ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi  
        spuneţi. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,16 – 3,5 
 
 
16  Fraţilor, 
  însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 care ne-a iubit şi, prin harul său, 
 ne-a dat pentru totdeauna mângâiere şi speranţă neclintită, 
17 el să vă mângâie şi să vă întărească inimile, 
 ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi. 
3,1 Fraţilor, 
 rugaţi-vă şi pentru noi ca prin cuvântul Domnului 
 să se răspândească şi să fie ţinut în cinste pretutindeni ca şi la voi. 
2 Rugaţi-vă ca să scăpăm de perversitatea oamenilor răi; 
 căci nu toţi au credinţă. 
3 Însă Domnul este fidel: 
 el vă va întări şi vă va apăra de Cel Rău. 
4 Cu privire la voi, avem deplină încredere în Domnul 
 că faceţi şi veţi continua să faceţi ce vă poruncim. 
5 Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu, 
 ca să fiţi statornici în a aştepta cu răbdare venirea lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 ALELUIA Ap 1,5-6 
  (Aleluia) Isus Cristos este cel dintâi care a înviat din morţi; 
     ale lui sunt mărirea şi puterea în vecii vecilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al  
       celor vii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 20,27-38 
 
 
 
27  În timpul acela, 
  câţiva saducei, care neagă învierea morţilor, 
 au venit la Isus şi l-au întrebat: 
28 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege: 
 «Dacă cineva are un frate însurat şi acesta moare fără a avea copii, 
 atunci el să ia în căsătorie pe văduvă, ca să ridice urmaşi fratelui  
 său». 
29 Erau odată şapte fraţi. Primul s-a însurat şi a murit fără să aibă  
 copii. 
30 Atunci pe văduvă a luat-o în căsătorie al doilea, 
31 apoi al treilea şi, rând pe rând, toţi şapte au murit fără să lase copii. 
32 În cele din urmă a murit şi femeia. 
33 Deci, la înviere, a cui va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie?”. 
34 Isus le-a răspuns: „Numai în această lume se căsătoresc oamenii. 
35 Dar atunci, cei care vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de lumea  
 viitoare 
 şi de învierea morţilor, nu se vor căsători, 
36 căci ei nu mai pot muri. Ei sunt asemenea îngerilor 
 şi sunt fii ai lui Dumnezeu, de vreme ce sunt moştenitori ai învierii. 
37 Iar că morţii trebuie să învie, însuşi Moise ne-a dat de înţeles 
 în locul unde vorbeşte despre tufişul arzând, când îl numeşte pe  
 Domnul: 
 «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui  
 Iacob». 
38 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii, 
 căci pentru el toţi sunt vii!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
forma scurtă: 

 
 ALELUIA Ap 1,5-6 
  (Aleluia) Isus Cristos este cel dintâi care a înviat din morţi; 
     ale lui sunt mărirea şi puterea în vecii vecilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al  
       celor vii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 20,34-38 
 
 
 
34  În timpul acela, 
  Isus le-a spus saduceilor, care neagă învierea morţilor: 
 „Numai în această lume se căsătoresc oamenii. 
35 Dar atunci, cei care vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de lumea  
 viitoare 
 şi de învierea morţilor, nu se vor căsători, 
36 căci ei nu mai pot muri. Ei sunt asemenea îngerilor 
 şi sunt fii ai lui Dumnezeu, de vreme ce sunt moştenitori ai învierii. 
37 Iar că morţii trebuie să învie, însuşi Moise ne-a dat de înţeles 
 în locul unde vorbeşte despre tufişul arzând, când îl numeşte pe  
 Domnul: 
 «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui  
 Iacob». 
38 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii, 
 căci pentru el toţi sunt vii!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Înţelepciunea este un duh care îi iubeşte pe oameni. 
      Duhul Domnului umple universul. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  1,1-7 
 
 
1  Iubiţi dreptatea, voi care conduceţi pe pământ; 
  aveţi gânduri drepte despre Domnul; căutaţi-l cu inima sinceră, 
2 căci el se lasă găsit de cei care nu vor să-l pună la încercare 
 şi se arată celor care nu refuză să creadă în el. 
3 Gândurile perverse îndepărtează de Dumnezeu 
 şi dacă atotputernicia lui este pusă la încercare 
 îi face de ocară pe cei fără de minte. 
4 Căci înţelepciunea nu poate să intre într-un suflet care unelteşte răul, 
 nici să locuiască într-un trup subjugat păcatului. 
5 Duhul Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de făţărnicie, 
 se îndepărtează de cugetele nechibzuite 
 şi este alungat când se apropie nedreptatea. 
6 Înţelepciunea este un duh care îi iubeşte pe oameni, 
 dar nu-l va lăsa nepedepsit pe cel care rosteşte cuvinte de blasfemie, 
 căci Dumnezeu îi pătrunde gândurile cele mai ascunse, 
 îi vede clar inima şi-i aude cuvintele. 
7 Duhul Domnului umple universul, cuprinde toate şi aude orice glas. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.4-6.7-8.9-10 (R.: cf. 24b) 
 
 R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne, 
   pe calea veşniciei! 
 
1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R... 
 
4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, 
 tu, Doamne, îl cunoşti deja. 
5 Tu mă împresori şi din faţă, şi din spate 
 şi mâna ta stă întinsă asupra mea. 
6 Admirabilă este pentru mine înţelepciunea ta, 
 prea înaltă ca să o pot înţelege. R... 
 
7 Unde aş putea merge departe de duhul tău 
 şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale? 
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo; 
 dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R... 
 
9 Dacă aş lua aripile aurorei 
 şi m-aş opri dincolo de mare, 
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce 
 şi dreapta ta m-ar cuprinde. R... 
 



Luni 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Să numeşti preoţi după cum ţi-am poruncit. 
 
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Tit 1,1-9 
 
 
1  Eu, Paul, slujitor al lui Dumnezeu, 
  mă adresez ţie, Tit, copilul meu adevărat, 
 născut din credinţa pe care o avem amândoi; 
 fiind apostol al lui Isus Cristos, 
 chemat să-i conduc pe aleşii lui Dumnezeu la credinţă 
 şi la cunoaşterea adevăratei cinstiri a lui Dumnezeu, 
2 mă sprijin pe speranţa vieţii veşnice, 
 promisă din veşnicie de Dumnezeu, care nu minte. 
3 La timpul hotărât de mai înainte, el şi-a făcut cunoscut cuvântul său, 
 prin predica pe care mi-a încredinţat-o 
 din porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. 
4 Eu îţi doresc har şi pace din partea lui Dumnezeu Tatăl 
 şi a lui Cristos Isus, mântuitorul nostru. 
5 Te-am lăsat în Creta, 
 pentru ca să pui rânduială în tot ce mai era de făcut 
 şi să numeşti preoţi în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit. 
6 Preotul trebuie să fie un om fără pată, căsătorit o singură dată; 
 copiii lui să fie credincioşi, ascultători 
 şi care să nu poată fi învinuiţi de desfrânare. 
7 Episcopul trebuie să fie fără pată, 
 deoarece este administratorul lui Dumnezeu. 
 Să nu fie încrezut, nici iute la mânie, nici beţiv, nici violent, 
 nici lacom de câştiguri necinstite. 
8 Dimpotrivă, să fie ospitalier, binevoitor, înţelept, drept, sfânt, stăpân  
 pe sine, 
9 să fie ataşat de cuvântul vrednic de încredere al dreptei învăţături, 
 ca să fie în stare să-i îndemne pe alţii, 
 dându-le o învăţătură sănătoasă, 
 şi să poată răspunde celor care se împotrivesc. 
 

Cuvântul Domnului 



Luni 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
 
 R.:  Acesta este neamul 
   celor care caută faţa lui Dumnezeu. 
 
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R... 
 
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R... 
 
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R... 



Luni 

 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă fratele tău de şapte ori pe zi vine la tine 
       şi-ţi spune: „Îmi pare rău”, tu iartă-l. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Este cu neputinţă să nu fie ocazii de păcat, dar vai de acela prin care  
 vin. 
2 Mai bine ar fi pentru el să i se lege de gât o piatră de moară 
 şi să fie aruncat în mare, 
 decât să ducă la păcat pe vreunul din aceştia mici. 
3 Fiţi atenţi la voi înşivă! 
4 Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, atrage-i atenţia 
 şi, dacă îi pare rău, iartă-l. 
 Şi chiar dacă greşeşte împotriva ta de şapte ori pe zi 
 şi de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: 
 «Îmi pare rău», tu iartă-l!”. 
5 Apostolii i-au spus Domnului: „Dă-ne mai multă credinţă!”. 
6 Domnul le-a răspuns: 
 „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, 
 aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» 
 şi el v-ar asculta”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  În ochii celor fără de minte 
      drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  2,23 – 3,9 
 
 
23  Dumnezeu l-a creat pe om pentru o existenţă nepieritoare 
  şi l-a făcut ca o imagine a propriei sale fiinţe. 
24 Totuşi moartea a intrat în lume prin invidia diavolului şi 
25 cei care sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. 
3,1 Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
 şi chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea, 
 dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot; 
7 în ziua judecăţii vor străluci, 
 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 şi cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
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Marţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.16-17.18-19 (R.: 2a) 
 
 R.:  Voi lăuda pe Domnul 
   întotdeauna. 
 
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele, 
3 să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure! R... 
 
16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi către cei drepţi 
 şi urechea lui ia aminte la strigătele lor. 
17 Domnul îi înfruntă pe cei răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R... 
 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtoare. 
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Să trăim în evlavie aşteptând speranţa fericită 
      şi arătarea slavei lui Dumnezeu 
      şi a mântuitorului nostru Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit  2,1-8.11-14 
 
 
1  Preaiubitul meu, 
  predică ceea ce corespunde cu învăţătura sănătoasă. 
2 Îndeamnă-i pe oamenii în vârstă să fie cumpătaţi, vrednici de respect, 
 înţelepţi, tari în credinţă, plini de iubire şi răbdători. 
3 Pe femeile în vârstă, îndeamnă-le să ducă o viaţă sfântă, 
 să nu fie clevetitoare, nici dedate la băutură; 
4 dimpotrivă, să îndemne la bine, 
 să înveţe pe femeile tinere să-şi iubească soţii şi copiii; 
5 să fie chibzuite, cinstite, bune gospodine, amabile, 
 fiecare să fie supusă soţului ei, 
 astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie expus dispreţului. 
6 Îndeamnă-i de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi în toate. 
7 Tu însuţi să fii în toate un model de bună purtare: 
8 prin seriozitatea şi demnitatea învăţăturii pe care o dai, 
 prin temeinicia de nezdruncinat a cuvântului tău, 
 pentru ca cel care se împotriveşte, 
 neavând nimic rău de spus despre noi, să rămână de ruşine. 
11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 
12 s-a arătat tuturor oamenilor. 
 El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, 
 pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, 
 în dreptate, şi în pietate, 
13 aşteptând speranţa fericită şi arătarea slavei lui Dumnezeu 
 şi a mântuitorului nostru Isus Cristos. 
14 El s-a dat pe sine pentru noi, 
 ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, 
 spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18 şi 23.27 şi 29 (R.: 39a) 
 
 R.:  Mântuirea celor drepţi 
   vine de la Domnul. 
 
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; 
 locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa. 
4 Caută-ţi bucuria în Domnul, 
 el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R... 
 
18 Domnul se îngrijeşte de viaţa celor credincioşi, 
 moştenirea lor este veşnică. 
23 Domnul face ca paşii omului să fie siguri 
 şi-l însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii. R... 
 
27 Îndepărtează-te de rău, fă binele 
 şi vei avea o casă pentru totdeauna. 
29 Căci Domnul iubeşte dreptatea 
 şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R... 



Marţi 

 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Suntem nişte simpli servitori, 
       n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,7-10 
 
 
 
7  În timpul acela, 
  Isus a spus: 
 „Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, 
 îi va zice când se întoarce de la câmp: 
 «Vino îndată şi şezi la masă?». 
8 Nu-i va zice mai degrabă: 
 «Pregăteşte-mi de mâncare, 
 suflecă-ţi haina şi serveşte-mă până voi mânca şi voi bea eu, 
 după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?». 
9 Şi va trebui oare să-i mulţumească servitorului 
 pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? 
10 La fel şi voi, după ce veţi fi făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneţi: 
 «Suntem nişte servitori nevrednici, 
 n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Ascultaţi, regilor, însuşiţi-vă înţelepciunea! 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  6,2-12 
 
 
2  Ascultaţi, voi regilor, şi înţelegeţi; 
  învăţaţi voi înşivă, conducători din toată lumea! 
3 Luaţi aminte, voi care domniţi peste mulţimi 
 şi vă mândriţi cu numărul mare al popoarelor pe care le stăpâniţi. 
4 Căci Domnul v-a dat puterea, Cel Preaînalt v-a dat domnia. 
 El cercetează faptele voastre şi vede planurile voastre. 
5 Voi, deşi aţi fost slujitori ai împărăţiei sale, 
 n-aţi făcut judecată dreaptă, 
 n-aţi păzit legea şi n-aţi împlinit voinţa lui Dumnezeu. 
6 Groaznică şi neaşteptată va fi venirea lui la voi, 
 căci pe cei mari îi aşteaptă o judecată necruţătoare. 
7 Domnul se arată îngăduitor şi îndurător cu cel mic, 
 dar pe cei puternici îi va judeca fără cruţare. 
8 Stăpânul universului nu se sfieşte în faţa nimănui 
 şi nu se lasă influenţat de măreţia cuiva, 
 căci el i-a creat şi pe cei mici şi pe cei mari 
 şi tuturor le poartă de grijă în mod egal. 
9 Cei puternici vor fi supuşi unei cercetări severe. 
10 Vouă, regilor, vă adresez aceste cuvinte, 
 ca să vă însuşiţi înţelepciunea şi să nu cădeţi în greşeală, 
11 căci cei care observă cu sfinţenie legile sfinte se vor sfinţi 
 şi cei care şi le însuşesc îşi află în ele apărarea. 
12 Căutaţi deci cuvintele mele, doriţi-le 
 şi în ele veţi găsi cele mai potrivite îndrumări! 
 

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 81,3-4.6-7 (R.: cf. 8a) 
 
 R.:  Domnul vine să judece 
   pe toţi locuitorii pământului. 
 
3 Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, 
 daţi dreptate nenorocitului şi săracului, 
4 scăpaţi-l pe cel nevoiaş şi pe cel lipsit de apărare, 
 eliberaţi-l din mâinile celor răi! R... 
 
6 Eu am zis: „Sunt dumnezei! 
 Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”. 
7 Cu toate acestea veţi muri ca toţi oamenii, 
 veţi cădea ca toţi cei puternici. R... 
 



Miercuri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Şi noi am fost rătăciţi, dar Dumnezeu ne-a mântuit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit  3,1-7 
 
 
1  Preaiubitule, aminteşte-le tuturor 
  că trebuie să fie supuşi stăpânitorilor sau autorităţilor, 
 să asculte de ei şi să fie gata de a face orice lucru bun, 
2 să nu jignească pe nimeni, să nu fie puşi pe ceartă, 
 ci să fie calmi şi binevoitori cu toţi oamenii. 
3 Căci şi noi am fost odinioară nechibzuiţi, răzvrătiţi, rătăciţi, 
 subjugaţi de tot felul de patimi şi de pofte, 
 trăiam în răutate şi invidie, odioşi şi plini de ură unii faţă de alţii. 
4 Dar Dumnezeu, mântuitorul nostru, 
  şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; 
5 el ne-a mântuit, nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest  
 lucru, 
 ci din îndurarea lui, 
 prin apa botezului, 
 prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 
6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, 
 prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 
7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi 
 şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
 
 R.:  Domnul este păstorul meu, 
   nu voi duce lipsă de nimic! 
 
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R... 
 
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R... 
 
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R... 
 
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R... 



Miercuri 

 
 ALELUIA 1 Tes 5,18 
  (Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate, 
     aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu 
       afară de acest străin. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,11-19 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  îndreptându-se spre Ierusalim, 
 Isus trecea prin ţinutul dinspre Samaria şi Galileea. 
12 Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproşi, care s-au oprit 
13 şi i-au strigat de departe: „Isuse, învăţătorule, ai milă de noi!”. 
14 Văzându-i, Isus le-a zis: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!”. 
 Pe când mergeau, au fost curăţaţi de lepră. 
15 Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, 
 s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas tare; 
16 s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui Isus şi i-a mulţumit. 
 Acesta era un samaritean. 
17 Isus l-a întrebat: 
 „Oare nu toţi cei zece au fost curăţaţi? Ceilalţi nouă unde sunt? 
18 Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu 
 afară de acest străin? 
19 Şi i-a zis: ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecat”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Înţelepciunea este reflexul luminii veşnice 
      şi oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  7,22 – 8,1 
 
 
 
22  În înţelepciune se află un duh inteligent şi sfânt, 
  unic şi multiplu, ager şi iute; 
 pătrunzător, nepătat, limpede şi neatins, 
 iubitor de bine, ascuţit, liber, binefăcător, 
23 prieten al omului, neclintit, sigur şi netulburat, atotputernic,  
 atotştiutor, 
 care pătrunde toate duhurile, chiar şi pe cele mai inteligente, 
 pe cele mai curate şi pe cele mai subtile. 
24 Înţelepciunea se poate mişca aşa de iute 
 încât prin repeziciunea ei întrece orice mişcare. 
 Ea pătrunde şi străbate orice lucru datorită purităţii sale. 
25 Ea este sufletul puterii lui Dumnezeu, 
 revărsarea limpede a măreţiei Celui Atotstăpânitor, 
 de aceea nimic pătat nu o poate atinge. 
26 Ea este reflexul luminii veşnice, 
 oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu şi imaginea bunătăţii  
 sale. 
27 Deşi este una singură, ea poate toate; 
 deşi ea însăşi nu se schimbă, înnoieşte universul; 
 ea se dăruieşte sufletelor sfinte 
 şi face din ele profeţi şi prieteni ai lui Dumnezeu. 
28 Dumnezeu îl iubeşte 
 numai pe acela care locuieşte împreună cu înţelepciunea. 
29 Ea este mai frumoasă decât soarele şi întrece toate constelaţiile; 
 dacă este pusă alături de lumina zilei, 
 înţelepciunea îi este mult superioară. 
30 Căci ziua dispare în faţa nopţii, 
 pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii. 
8,1 Ea îşi desfăşoară puterea de la un capăt la altul al lumii 
 şi conduce cu bunătate întregul univers. 
 



Joi 
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Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,89.90.91.130.135.175 (R.: 89a) 
 
 R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
   rămâne în veci! 
 
89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci, 
 neschimbat ca cerul. R... 
 
90 Fidelitatea ta dăinuie din neam în neam; 
 tu ai întemeiat pământul şi el se menţine. R... 
 
91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi, 
 căci toate lucrările ţie îţi slujesc. R... 
 
130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R... 
 
135 Arată slujitorului tău o faţă senină 
 şi învaţă-mă legile tale! R... 
 
175 Fă-mă să trăiesc, ca să te pot lăuda; 
 judecăţile tale îmi vor veni în ajutor. R... 
 



Joi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Primeşte-l pe Onesim nu ca pe un sclav, 
      ci ca pe un frate preaiubit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 7-20 
 
 
7  Preaiubitule, 
  dragostea ta este pentru mine un motiv de bucurie şi  
 mângâiere, 
 căci datorită ţie sfinţii au fost îmbărbătaţi. 
8 Desigur, eu aş fi avut tot dreptul în Cristos 
 să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, 
9 dar prefer să-ţi adresez o rugăminte, în numele dragostei. 
 Eu, Paul, care sunt un om bătrân, 
 iar acum şi întemniţat pentru Cristos Isus, 
10 îţi fac o rugăminte pentru Onesim, copilul meu, 
 pe care l-am născut în închisoare la viaţa lui Cristos, 
11 care ţi-a fost folositor în trecut, 
 dar care acum este folositor şi pentru tine şi pentru mine. 
12 Ţi-l trimit înapoi pe el, care este o parte din fiinţa mea. 
13 L-aş fi ţinut cu plăcere la mine, ca să-mi slujească în locul tău, 
 cât timp sunt în lanţuri pentru evanghelie, 
14 dar n-am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, 
 pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 
15 Poate că el a fost despărţit de tine pentru o vreme, 
 tocmai ca să-l primeşti înapoi pentru totdeauna, 
16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât pe un sclav, 
 ca pe un frate preaiubit. 
 Pentru mine este deja un frate; cu atât mai mult va fi pentru tine: 
 şi ca om, şi în Domnul. 
17 Aşadar, dacă mă consideri pe mine de prieten, 
 primeşte-l aşa cum m-ai primi pe mine însumi. 
18 Dacă ţi-a făcut vreo nedreptate, sau dacă ţi-i dator cu ceva, 
 pune aceasta în contul meu. 
19 Eu Paul, scriu aceste cuvinte cu propria mea mână; 
 eu îţi voi restitui, 
 ca să nu mai amintesc de faptul că şi tu ai o datorie faţă de mine 
 şi că această datorie eşti tu în persoană. 
20 Da, frate, fă-mi această favoare în Domnul; 
 dă această mângâiere inimii mele în Cristos! 



Joi 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. 5a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care-şi pune încrederea în Domnul! 
  sau 
   Aleluia. 
 
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R... 
 
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R... 
 
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R... 



Joi 

 
 ALELUIA In 15,5 
  (Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul, 
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,20-25 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  fariseii l-au întrebat pe Isus, când vine împărăţia lui Dumnezeu. 
 El le-a răspuns: 
 „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa 
 ca să o poţi recunoaşte după semne vizibile. 
21 Nu se va putea spune: «Iată este aici!», sau: «Este acolo!», 
 căci iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. 
22 Şi a zis ucenicilor: 
 „Va veni timpul în care veţi dori să vedeţi măcar una 
 din zilele Fiului Omului, dar nu o veţi vedea. 
23 Şi când vi se va spune: «Iată-l acolo, sau iată-l aici!», 
 nu mergeţi într-acolo, nu vă luaţi după ei. 
24 Căci aşa cum ţâşneşte fulgerul, 
 luminând orizontul de la un capăt la celălalt, 
 aşa va apărea şi Fiul Omului în ziua sa. 
25 Dar mai întâi va trebui să sufere mult 
 şi să fie respins de această generaţie”. 
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Vineri 

VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dacă au putut să pătrundă tainele universului, 
      cum de nu au descoperit pe creatorul lui? 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  13,1-9 
 
 
1  Sunt complet lipsiţi de minte 
  toţi acei oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, 
 pornind de la lucrurile vizibile 
 n-au fost în stare să-l cunoască pe cel care este, 
 cercetând lucrările lui nu l-au cunoscut pe Meşter. 
2 Ci au socotit ca dumnezei, cârmuitori ai lumii, focul, vântul, 
 aerul în mişcare, bolta înstelată, valurile puternice sau aştrii cerului. 
3 Dacă au socotit toate acestea ca dumnezei, 
 din cauza frumuseţii lor care i-a fermecat, 
 ar fi trebuit să ştie cu cât este mai presus Stăpânul lor, 
 căci cel care le-a creat este însuşi izvorul frumuseţii. 
4 Şi dacă le-au considerat ca dumnezei, 
 din cauza puterii şi a efectelor care i-au uimit, 
 ar fi trebuit să înţeleagă, pornind de la acestea, 
 cu cât este mai puternic cel care le-a făcut. 
5 Căci măreţia şi frumuseţea creaturilor 
 îl duc pe omul care judecă la cunoaşterea Creatorului. 
6 Dar poate că unii dintre aceşti oameni ar merita o dojană mai uşoară, 
7 căci ei îl caută pe Dumnezeu şi doresc să-l găsească, dar se rătăcesc. 
 Ei continuă să se ocupe cu cercetarea lucrărilor lui Dumnezeu, 
8 dar se lasă înşelaţi de aparenţe, 
 căci ceea ce văd cu ochii lor este aşa de frumos! 
 Şi totuşi, nici ei nu pot să fie scuzaţi. 
9 Dacă au putut să ajungă la o ştiinţă atât de înaltă, 
 încât să pătrundă tainele universului, 
 cum de nu l-au descoperit mai degrabă pe Creatorul lui?! 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 2a) 
 
 R.:  Cerul vorbeşte 
   despre slava lui Dumnezeu. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R... 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cine rămâne statornic în învăţăturile lui Dumnezeu 
      acela trăieşte în unire cu Tatăl şi cu Fiul. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Ioan  4-9 
 
 
  Eu, bătrânul, 
  mă adresez ţie, Biserică, regină aleasă de Dumnezeu. 
4 M-am bucurat foarte mult când am văzut că unii dintre copiii tăi 
 trăiesc în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 
5 Şi acum, regină, îţi adresez o rugăminte: 
 ceea ce îţi scriu, nu este o poruncă nouă, 
 ci aceea pe care o aveam de la început: 
 să ne iubim unii pe alţii. 
6 Iar iubirea stă în aceasta: 
 ca să trăim după poruncile lui. 
 Porunca pe care aţi auzit-o de la început aceasta este: 
 să trăiţi în iubire. 
7 Mulţi amăgitori s-au răspândit în lume, 
 oameni care nu mărturisesc credinţa în Isus Cristos, care s-a făcut  
 om. 
 Iată amăgitorul! Iată anticristul! 
8 Fiţi atenţi la voi înşivă, ca să nu pierdeţi roadele muncii voastre, 
 ci să primiţi răsplata în întregime. 
9 Cine se abate de la învăţătura lui Cristos şi nu rămâne statornic în ea, 
 acela se separă de Dumnezeu; 
 dar cine rămâne statornic în învăţătura lui, 
 acela trăieşte în unire cu Tatăl şi cu Fiul. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1.2.10.11.17.18 (R.: 1b) 
 
 R.:  Fericiţi sunt aceia 
   care umblă în legea Domnului. 
 
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, 
 care umblă în legea Domnului. R... 
 
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui 
 şi-l caută din toată inima. R... 
 
10 Te caut din toată inima; 
 nu permite să mă abat de la poruncile tale! R... 
 
11 Am pus la inimă cuvântul tău, 
 ca să nu păcătuiesc împotriva ta. R... 
 
17 Fă bine slujitorului tău, 
 ca să rămână în viaţă şi să păzească cuvântul tău. R... 
 
18 Deschide-mi ochii ca să văd 
 minunăţiile legii tale! R... 
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 ALELUIA Lc 21,28 
  (Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, 
     căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Aşa va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 17,26-37 
 
 
 
26  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, 
 se va întâmpla şi în zilele Fiului Omului: 
27 oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, 
 până în ziua în care Noe a intrat în arcă; 
 apoi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. 
28 Va fi la fel ca în zilele lui Lot: 
 oamenii mâncau şi beau, vindeau şi cumpărau, plantau şi construiau. 
29 Dar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, 
 Dumnezeu a făcut să cadă din cer ploaie de foc şi pucioasă, 
 care i-a nimicit pe toţi. 
30 La fel va fi şi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. 
31 În acea zi, cel care va fi pe terasa casei, iar lucrurile le va avea în  
 casă, 
 să nu se coboare în casă, pentru a le lua; 
 la fel, cine va fi la câmp să nu se întoarcă acasă. 
32 Amintiţi-vă de soţia lui Lot. 
33 Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde; 
 iar cine o va pierde acela o va salva. 
 
34 Vă spun: dacă în acea noapte, două persoane vor fi în acelaşi pat: 
 una va fi luată şi alta va fi lăsată. 
35 Dacă două femei se vor afla împreună la măcinat: 
 una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată. 
36 Dacă doi bărbaţi se vor afla la câmp: 
 unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat”. 
37 Ucenicii l-au întrebat: „Unde, Doamne?”. 
 El le-a răspuns: „Unde este un leş, acolo se strâng şi vulturii!”. 
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Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Poporul israelit a văzut lucruri minunate la Marea 

Roşie. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  18,14-16; 19,6-9 
 
 
14  Liniştea adâncă învăluia toate lucrurile 
  şi noaptea de Paşti în trecerea ei rapidă ajunsese la jumătate. 
 Atunci din înaltul cerului, venind de la tronul tău regesc, Doamne, 
15 Cuvântul tău atotputernic s-a năpustit asupra acestei ţări 
 destinate nimicirii, ca un războinic necruţător, 
16 care purta sabia ascuţită a hotărârii tale definitive. 
 El s-a oprit şi a semănat moartea pretutindeni; 
 era atât de mare încât, mergând pe pământ, atingea cerul. 
19,6 Întreaga creaţie a fost plămădită din nou, conform cu hotărârile tale, 
 pentru ca fiii tăi să rămână nevătămaţi. 
7 Atunci a fost văzut un nor care acoperea cu umbra lui tabăra lor; 
 pământ uscat a apărut acolo unde mai înainte era numai apă; 
 s-a arătat un drum fără piedici prin Marea Roşie, 
 o câmpie verde în locul valurilor puternice. 
8 Pe acolo a trecut întregul popor, ocrotit de mâna ta, 
 şi a văzut cu uimire lucruri minunate. 
9 Ei erau ca nişte cai pe o pajişte, 
 ca nişte miei care zburdă 
 şi te preamăreau pe tine, Doamne, care i-ai eliberat. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.36-37.42-43 (R.: cf. 5a) 
 
 R.:  Preamăriţi-l pe Domnul 
   pentru faptele sale minunate! 
 
2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie! 
 Vorbiţi despre toate minunile lui! 
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R... 
 
36 A lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului, 
 pe cei mai buni dintre bărbaţii lor. 
37 A scos pe poporul său încărcat cu argint şi aur, 
 nici un infirm nu se afla în triburile lor. R... 
 
42 Şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt 
 şi de slujitorul său Abraham. 
43 L-a scos pe poporul său cu veselie, 
 pe aleşii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Este datoria noastră să primim bine pe fraţi, 
      ca astfel să conlucrăm la răspândirea adevărului. 
 
 Citire din Scrisoarea a treia a sfântului apostol Ioan 5-8 
 
 
5  Preaiubitul meu Gaius, 
  tu te porţi ca un adevărat credincios prin tot ce faci pentru 
 fraţi, 
 chiar pentru cei străini. 
6 Aceştia au dat mărturie despre dragostea ta în faţa comunităţii. 
 Vei face un bine dacă te vei îngriji de călătoria lor, 
 aşa cum se cuvine unor trimişi ai lui Dumnezeu. 
7 Căci ei au plecat la drum pentru a vesti numele lui Cristos, 
 fără a primi nimic de la păgâni. 
8 Este deci de datoria noastră să primim bine pe unii ca aceştia, 
 ca astfel să conlucrăm şi noi la răspândirea adevărului. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care se teme de Domnul! 
 
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află plăcerea în poruncile lui! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R... 
 
3 În casa lui va fi belşug de bogăţie, 
 dreptatea lui rămâne pe vecie. 
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. R... 
 
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. 
6 El nu se clatină niciodată 
 şi amintirea lui este veşnică. R... 
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 ALELUIA 2 Tes 2,14 

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat 
     să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă 

către el. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 18,1-8 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi 
 că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. 
2 El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător 
 care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. 
3 În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: 
 «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». 
4 Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: 
 «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, 
5 fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, 
 ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. 
6 Domnul a adăugat: 
 „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! 
7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi 
 care strigă zi şi noapte către el? 
 Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? 
8 Vă spun că le va face dreptate în curând. 
 Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”. 
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SĂPTĂMÂNA A XXXIII-A DE PESTE AN 
 

DUMINICĂ 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Recunoaşteţi munca femeii! 
 
 Citire din cartea Proverbelor  31,10-13.19-20.30-31 
 
 
10  Cine va găsi o femeie desăvârşită? 
  Ea este mult mai de preţ decât perlele. 
11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, 
 căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 
12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, 
 ci îi va face numai bucurie. 
13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 
19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 
20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 
30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 
31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. 
 Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele  
 publice. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Fericit este omul 
   care se teme de Domnul! 
 
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R... 
 
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare 
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi ca vlăstarele măslinului 
 împrejurul mesei tale. R... 
 
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R... 
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 LECTURA A II-A  Ziua Domnului 
        să nu vină fără de veste peste voi ca un hoţ. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 5,1-6 
 
 
1  Fraţilor, 
  cu privire la timpul şi ceasul hotărât pentru venirea Domnului 
 nu-i nevoie să vă scriu, 
2 pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine 
 că ziua Domnului va veni ca un hoţ, în puterea nopţii, 
3 când oamenii vor zice: „Câtă pace, câtă linişte!”; 
 atunci fără de veste va veni peste ei prăpădul, 
 ca durerile naşterii peste femeia însărcinată şi nu vor avea scăpare. 
4 Dar pe voi, fraţilor, cum nu sunteţi în întuneric, 
 ziua aceea nu vă va surprinde ca un hoţ. 
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; 
 nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 
6 De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem, să fim treji. 
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 ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bine, servitor bun şi credincios! 
       Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
       ia parte la bucuria stăpânului tău! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,14-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus această parabolă: 
14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, 
 a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: 
 fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 
16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat 
 şi a câştigat încă cinci talanţi. 
17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 
18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ 
 şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 
19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 
20 Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; 
 iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». 
 Stăpânul i-a spus: 
21 «Bine, servitor bun şi credincios! 
 Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 
22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, 
 iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 
23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, 
 ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 
24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: 
 «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat 
 şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 
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25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; 
 iată, ai ce este al tău!». 
26 Stăpânul i-a răspuns: 
 «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat 
 şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 
27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la  
 întoarcere, 
 aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 
28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 
29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; 
 dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 
30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric; 
 acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”. 
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forma scurtă: 

 
 ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bine, servitor bun şi credincios! 
       Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
       ia parte la bucuria stăpânului tău! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,14-15.19-20 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus această parabolă: 
14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, 
 a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: 
 fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 
19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 
20 Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; 
 iată am mai câştigat alţi cinci cu ei»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  În timpul acela va veni mântuirea poporului tău. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 12,1-3 
 
 
  Eu, Daniel, 
  am auzit acest cuvânt din partea Domnului: 
1 „În acel timp se va ridica Mihael, căpetenia îngerilor, 
 cel care ocroteşte pe fiii poporului tău; 
 va fi un timp de strâmtoare cum n-a mai fost niciodată 
 de când există popoarele şi până în acel timp. 
 Dar în acel timp va veni mântuirea poporului tău, 
 a tuturor acelora, al căror nume se va afla scris în cartea lui Dumnezeu. 
2 Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: 
 unii pentru viaţa veşnică, iar ceilalţi pentru ocara şi ruşinea veşnică. 
3 Cei înţelepţi vor străluci ca firmamentul cerului 
 şi cei care au învăţat mulţimea să umble pe calea dreptăţii 
 vor străluci ca stelele pentru totdeauna”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,5 şi 8.9-10.11 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Ocroteşte-mă, Doamne, 
   căci tu eşti speranţa mea! 
 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R... 
 
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R... 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R... 
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 LECTURA A II-A  Isus, prin jertfa sa unică, 
        a condus pentru totdeauna la desăvârşire 
        pe cei care primesc de la el sfinţenia. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,11-14.18 
 
 
11  Fraţilor, 
  în Legea veche, preoţii, în templu, stăteau în picioare, 
 pentru a celebra un cult zilnic 
 şi pentru a oferi în mai multe rânduri aceleaşi jertfe, 
 care n-au putut aduce niciodată iertarea păcatelor. 
12 Dimpotrivă, Isus Cristos, după ce a adus unica jertfă pentru păcate, 
 s-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. 
13 El aşteaptă de acum ca „duşmanii lui să fie puşi sub picioarele lui”. 
14 Prin jertfa sa unică, 
 el a condus pentru totdeauna la perfecţiune 
 pe cei care primesc de la el sfinţenia. 
18 Însă, dacă s-a acordat iertarea, 
 nu mai e nevoie de jertfă pentru păcate. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 

 
 ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul; 
     ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului îi va aduna pe aleşii săi 
       din cele patru colţuri ale lumii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  13,24-32 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „În acele zile, după acea mare strâmtorare, 
 soarele se va întuneca şi luna îşi va pierde strălucirea. 
25 Stelele vor cădea de pe cer şi puterile cerului se vor zdruncina. 
26 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori 
 cu mare putere şi măreţie. 
27 El îi va trimite pe îngerii săi ca să-i adune pe cei aleşi 
 din cele patru colţuri ale lumii, 
 de la marginea pământului până la marginea cerului. 
28 Luaţi ca învăţătură asemănarea cu smochinul: 
 când ramurile lui devin fragede şi-i dau frunzele, 
 ştiţi că vara este aproape; 
29 la fel şi voi, când veţi vedea acestea, 
 să ştiţi că Fiul Omului este aproape, la uşă. 
30 Vă spun adevărul: nu va trece această generaţie, 
 până când nu se vor împlini toate acestea. 
31 Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. 
32 Cât priveşte ziua şi ceasul acela, nimeni nu le cunoaşte, 
 nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Va răsări pentru voi soarele dreptăţii. 
 
 Citire din cartea profetului Malahia  4,1-2a 
 
 
1  Iată, vine ziua Domnului, 
  care va arde ca un cuptor. 
 Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea, vor fi ca paiele. 
 Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul universului, 
 şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură, 
2a dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, 
 va răsări soarele dreptăţii; 
 el va aduce vindecarea pe aripile lui. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,5-6.7-9a.9bc (R.: cf. 9) 
 
 R.:  Domnul va veni să judece 
   toate popoarele cu dreptate. 
 
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa împreună cu toate instrumentele. 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R... 
 
7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,  
 lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 
8 Toate râurile să bată din palme  
 şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului 
9a căci el vine să judece pământul. R... 
 
9bc El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele fără părtinire. R... 
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 LECTURA A II-A  Cine nu vrea să muncească să nu mănânce. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 3,7-12 
 
 
7  Fraţilor, 
  voi ştiţi bine ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi exemplul. 
8 Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am  
 mâncat-o, 
 n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. 
 Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, 
 ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. 
9 Desigur, nu că nu am fi avut acest drept, 
 însă am vrut să fim pentru voi un exemplu de urmat. 
10 Şi când eram la voi v-am dat această normă: 
 cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 
11 Am auzit că unii dintre voi trăiesc în trândăvie, 
 umblă încolo şi încoace, fără să facă nimic. 
12 În Domnul Isus Cristos acestora le poruncim şi le punem în vedere: 
 să muncească în linişte şi să mănânce pâinea agonisită de ei! 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 21,28 

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, 
     căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,5-19 
 
 
 
5  În timpul acela, 
  unii vorbeau despre templu, 
 că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 
6 Isus le-a zis: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi 
 nu va rămâne piatră peste piatră; 
 totul va fi distrus!”. 
7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta 
 şi după care semn se va putea cunoaşte 
 că este pe cale să se împlinească?”. 
8 Isus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; 
 căci mulţi vor veni purtând numele meu 
 şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 
9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, 
 nu vă înspăimântaţi; 
 căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, 
 dar nu va fi încă sfârşitul”. 
10 Isus a adăugat: „Un popor se va ridica împotriva altui popor 
 şi o împărăţie împotriva alteia. 
11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; 
 vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer. 
12 Dar mai înainte de acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, 
 vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, 
 vă vor arunca în închisoare, 
 vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 
13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 
14 Întipăriţi-vă bine în inimă, 
 că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 
15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, 
 cărora potrivnicii voştri nu vor putea să le ţină piept 
 şi nici să le contrazică. 
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16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri 
 şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 
17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 
18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 
19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”. 
 

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  O mare urgie s-a abătut asupra poporului Israel. 
 
 Citire din cartea întâi a Macabeilor 1,11-16.43-45.57-60.65-67 
 
 
 
11  În zilele acelea, 
  dintre urmaşii lui Alexandru cel Mare 
 s-a ridicat un om nelegiuit, Antioh Epifan, fiul lui Antioh cel Mare. 
 El fusese ostatic la Roma 
 şi a devenit rege în anul o sută treizeci şi şapte al domniei greceşti. 
12 În această epocă s-au ridicat în Israel nişte trădători 
 şi i-au ademenit pe mulţi, spunând: 
13 „Haideţi să încheiem o alianţă cu popoarele vecine, 
 căci de când ne-am separat de ele ni s-au întâmplat multe  
 nenorociri!”. 
14 Unora le-a plăcut această propunere 
15 şi câţiva s-au arătat dispuşi să meargă la rege. 
 Acesta le-a permis să trăiască după datinile păgânilor. 
16 Ei au construit în Ierusalim o şcoală pentru exerciţii fizice, 
 aşa cum este obiceiul la popoarele păgâne. 
 Au făcut să dispară urmele tăierii împrejur, 
 s-au lepădat de legământul sfânt, 
 s-au amestecat cu păgânii şi s-au dedat la rele. 
43 Câţiva ani mai târziu, 
 regele Antioh a poruncit în scris tuturor locuitorilor din împărăţia  
 sa: 
 „Toţi să formeze un singur popor 
 şi să părăsească fiecare obiceiurile lor proprii”. 
44 Toate naţiunile s-au conformat acestui ordin. 
45 Mulţi dintre israeliţi au urmat de bunăvoie religia regelui; 
 au oferit jertfe idolilor şi au pângărit sâmbăta. 
57 În ziua a cincisprezecea a lunii a noua din anul o sută patruzeci şi  
 cinci, 
 Antioh a ridicat pe altarul de jertfe idolul pustiirii 
 şi în toate cetăţile din jurul Ierusalimului 
 adepţii săi au ridicat altare păgâne. 
58 Aduceau jertfe de tămâie la uşile caselor şi în pieţe. 
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59 Toate cărţile Legii pe care le-au găsit 
 le-au rupt în bucăţi şi le-au aruncat în foc. 
60 Dacă găseau la cineva o carte a legământului, 
 dacă cineva continua să respecte Legea, 
 în baza decretului regesc era condamnat la moarte. 
65 Cu toate acestea mulţi israeliţi s-au împotrivit 
 şi au avut curajul să nu mănânce nici o mâncare oprită. 
66 Au preferat să moară decât să se păteze cu mâncăruri interzise. 
67 Astfel s-a abătut asupra poporului o mare urgie. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,53.61.134.150.155.158 (R.: cf. 88) 
 
 R.:  Dă-mi putere, Doamne, 
   să împlinesc voinţa ta! 
 
53 Sunt cuprins de indignare din pricina păcătoşilor 
 care se abat de la legea ta. R... 
 
61 Laţurile celor răi mă înconjoară, 
 dar eu nu uit de legea ta. R... 
 
134 Scapă-mă de chinurile la care mă supun 
 şi voi păzi poruncile tale. R... 
 
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie, 
 ei care s-au îndepărtat de legea ta. R... 
 
155 Mântuirea e departe de cei păcătoşi, 
 pentru că nu le pasă de legile tale. R... 
 
158 Când îi văd pe cei fărădelege mă cuprinde dezgustul, 
 pentru că nu păzesc cuvintele tale. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Adu-ţi aminte de unde ai căzut şi converteşte-te. 
 
 Începutul cărţii Apocalipsului sfântului apostol Ioan 1,1-5a; 2,1-5a 
 
 
1  Apocalipsul lui Isus Cristos, 
  căruia Dumnezeu i-a încredinţat misiunea 
 de a arăta slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple  
 curând. 
 Iar el a destăinuit-o slujitorului său, Ioan, trimiţându-l pe îngerul  
 său. 
2 Ioan adevereşte ceea ce a văzut: 
 Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. 
3 Fericit este cel care citeşte 
 şi fericiţi sunt cei care ascultă cuvintele acestei profeţii 
 şi păzesc cu fidelitate cele scrise într-însa. Căci timpul este aproape! 
4 Eu, Ioan, mă adresez celor şapte Biserici care se află în Asia Mică: 
 Har vouă şi pace de la cel care este, care era şi care vine, 
 şi din partea celor şapte duhuri care sunt în faţa tronului său şi 
5a de la Isus Cristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morţi, 
 rege peste toţi regii pământului. L-am auzit pe Domnul spunându-mi: 
2,1 „Scrie îngerului Bisericii din Efes: 
 Aşa vorbeşte cel care ţine cele şapte stele în mâna sa dreaptă, 
 care păşeşte printre cele şapte candelabre de aur: 
2 Cunosc purtarea, munca şi statornicia ta; 
 ştiu că nu îi poţi suporta pe cei răi; 
 tu i-ai pus la încercare pe cei care se pretind apostoli 
 şi nu sunt şi ai constatat că sunt mincinoşi. 
3 Ţie nu-ţi lipseşte statornicia, 
 căci ai îndurat multe pentru numele meu şi nu te-ai dat înfrânt. 
4 Dar îţi reproşez faptul că nu mai ai iubirea cea dintâi. 
5a Adu-ţi aminte, aşadar, de unde ai căzut şi converteşte-te, 
 întoarce-te la purtarea ta cea dintâi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. Ap 2,7b) 
 
 R.:  Cel care va învinge 
   va mânca din pomul vieţii. 
 
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R... 
 
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R... 
 
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R... 
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 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; 
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ce vrei să fac pentru tine? Doamne, să văd! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 18,35-43 
 
 
 
35  În timpul acela, 
  când Isus s-a apropiat de Ierihon, 
 un orb şedea pe marginea drumului şi cerşea. 
36 Auzind că trece o mare mulţime de oameni, el a întrebat ce se  
 petrece. 
37 I s-a spus că trece Isus din Nazaret. 
38 Atunci el a început să strige: 
 „Isuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”. 
39 Cei care mergeau în frunte îl certau să tacă, dar el mai tare striga: 
 „Fiul lui David, ai milă de mine!”. 
40 Isus s-a oprit şi a poruncit ca orbul să fie adus la el. 
 Când orbul s-a apropiat, Isus l-a întrebat: 
41 „Ce vrei să fac pentru tine?”. 
 El i-a răspuns: „Doamne, să văd!”. 
42 Isus i-a zis: „Vezi! Credinţa ta te-a salvat!”. 
43 În aceeaşi clipă omul a început să vadă şi îl urma pe Isus, 
 preamărind pe Dumnezeu. 
 Şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi,  
      las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase. 
 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 6,18-31 
 
 
 
18  În zilele acelea, 
  în timpul prigoanei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 trăia un om cu numele Eleazar, 
 care era cărturar de frunte şi înaintat în vârstă, 
 având o înfăţişare foarte frumoasă. 
 Pe acesta au voit să-l silească să mănânce carne de porc, 
 deschizându-i gura cu forţa. 
19 Preferând o moarte glorioasă în locul unei vieţi de ocară, 
20 a mers de bunăvoie la instrumentul de tortură, 
 aşa cum se cuvine să facă oricine are curajul de a refuza 
 ceea ce nu este permis să mănânce chiar dacă plăteşte cu viaţa. 
21 Organizatorii acestui nelegiuit ospăţ de jertfă 
 îl cunoşteau de mult timp. 
 De aceea, l-au luat deoparte şi l-au sfătuit să aducă altă carne, 
 pe care îi era îngăduit s-o mănânce 
 şi pe care s-o gătească el însuşi, 
 şi să se prefacă numai că mănâncă din carnea jertfită idolilor, 
 pentru a asculta de porunca regelui. 
22 Făcând astfel, el ar fi scăpat de moarte 
 şi ar fi fost tratat cu bunăvoinţă 
 datorită prieteniei pe care o nutrea faţă de ei. 
23 Dar el, chibzuind cu o nobilă înţelepciune, vrednică de vârsta lui, 
 de rangul pe care i-l dădea bătrâneţea, 
 de respectul pe care i-l dădea părul cel alb, 
 de purtarea sa corectă din copilărie şi, ceea ce este mai important, 
 călăuzindu-se după Legea sfântă dată de Dumnezeu, 
 a cerut deschis şi fără ezitare să fie trimis la moarte, spunând: 
24 „Nu se cuvine la vârsta noastră să fim făţarnici; 
 mulţi dintre cei tineri ar crede că Eleazar, care are nouăzeci de ani, 
 a trecut la obiceiurile celor de alt neam. 
25 Prin această prefăcătorie, din vina mea, ei ar fi induşi în eroare, 
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 iar eu, pentru câteva zile neînsemnate de viaţă, 
 aş acoperi de ruşine şi ocară bătrâneţile mele. 
26 Şi apoi, chiar dacă scap, pentru un moment, 
 de pedeapsa care vine de la oameni, 
 nu voi scăpa nici viu nici mort din mâinile Celui Atotputernic. 
27 Tocmai de aceea, părăsind această viaţă cu bărbăţie, 
 mă arăt vrednic de vârsta mea 
 şi, alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi, 
28 las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase”. 
 Rostind aceste cuvinte, a mers de-a dreptul la schingiuire. 
29 Pentru cei care îl duceau, această atitudine părea o nebunie; 
 din oameni binevoitori i-au devenit duşmani. 
30 El însă, când sfârşea sub lovituri, spunea suspinând: 
 „Domnul, în ştiinţa sa dumnezeiască, 
 cunoaşte prea bine că puteam să scap de moarte: 
 în trupul meu sufăr îngrozitor din cauza acestor lovituri, 
 dar mă bucur în sufletul meu, pentru că mă tem de Dumnezeu”. 
31 Aşa a murit acest om, lăsând nu numai celor tineri, 
 dar întregului său popor o pildă de vitejie şi virtute. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 3,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 6b) 
 
 R.:  Domnul este apărătorul meu 
   în orice primejdie. 
 
2 Doamne, cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei! 
 Mulţi se ridică împotriva mea! 
3 Mulţi spun despre mine: 
 „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”. R... 
 
4 Tu însă, Doamne, eşti scutul meu, 
 tu îmi înalţi capul, tu eşti salvarea mea. 
5 Cu glas puternic strig către Domnul 
 şi el îmi răspunde din muntele său cel sfânt. R... 
 
6 Mă culc şi adorm şi mă trezesc iarăşi; 
 Domnul este sprijinul meu. 
7 Nu mă tem de miile de oameni 
 care mă împresoară din toate părţile. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Dacă cineva îmi va deschide uşa, 
      voi intra la el şi voi lua masa cu el. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 3,1-6.14-22 
 
 
  Eu, Ioan, 
  l-am auzit pe Domnul spunându-mi: 
1 „Scrie îngerului Bisericii din Sardes: 
 Aşa vorbeşte cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu 
 şi cele şapte stele: Cunosc purtarea ta; 
 se crede despre tine că eşti viu, dar tu eşti mort. 
2 Veghează şi întăreşte ceea ce ţi-a mai rămas şi e gata să moară, 
 căci purtarea ta n-am aflat-o desăvârşită în ochii Dumnezeului meu. 
3 Aminteşte-ţi deci cum ai primit şi ai ascultat cuvântul; 
 păzeşte-l cu credinţă şi converteşte-te. 
 Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ 
 şi nu vei şti ceasul în care voi veni peste tine. 
4 Cu toate acestea, 
 ai câţiva oameni în Sardes care nu şi-au pătat hainele; 
 ei vor face parte din alaiul meu, 
 îmbrăcaţi în haine albe, fiindcă o merită. 
5 Cel care va învinge, va fi îmbrăcat în haine albe; 
 niciodată nu-i voi şterge numele din cartea vieţii, 
 îl voi recunoaşte în faţa Tatălui meu şi înaintea îngerilor. 
6 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor. 
14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: 
 „Aşa vorbeşte martorul credincios şi vrednic de încredere, 
 cel care se numeşte Amin, cel care este începutul creaţiei lui Dumnezeu: 
15 Cunosc purtarea ta; nu eşti nici rece, nici fierbinte. 
16 Ar fi mai bine să fii sau rece sau fierbinte. 
 Dar pentru că eşti căldicel: nici rece, nici fierbinte, 
 te voi scuipa din gura mea. 
17 Tu zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, nu-mi lipseşte nimic” 
 şi nu ştii că eşti nenorocit, vrednic de compătimire, sărac, orb şi gol! 
18 De aceea îţi dau un sfat: 
 Cumpără de la mine aur curăţit în foc, ca să devii bogat; 
 cumpără de la mine haine albe şi îmbracă-le, 
 pentru ca să-ţi acoperi ruşinea goliciunii tale; 
 cumpără colir, pentru ochii tăi, ca să poţi vedea limpede. 
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19 Celor pe care îi iubesc, eu le arăt greşelile şi-i pedepsesc. 
 Fii plin de râvnă şi converteşte-te. 
20 Iată, eu stau la uşă şi bat; 
 dacă cineva îmi aude glasul şi-mi deschide uşa, 
 voi intra la el, voi lua masa cu el şi el cu mine. 
21 Pe cel care învinge îl voi pune să şadă alături de mine pe tronul meu, 
 aşa cum şi eu, după ce am biruit, 
 m-am aşezat alături de Tatăl, pe tronul său. 
22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: cf. Ap 3,21) 
 
 R.:  Cel care învinge 
   va domni împreună cu Domnul. 
 
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
3ab el spune adevărul din inima sa 
 şi nu cleveteşte cu limba lui. R... 
 
3cd El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab  Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R... 
 
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R... 
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 ALELUIA 1In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi: 
     el l-a trimis pe Fiul său 
     ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului a venit să caute 
       şi să mântuiască ceea ce era pierdut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 
2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, 
 mai marele vameşilor. 
3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, 
 dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 
4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă  
 Isus, 
 şi s-a urcat într-un sicomor. 
5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: 
 „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!”. 
6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 
7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: 
 „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!”. 
8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: 
 „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor 
 şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 
9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, 
 pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 
10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era  
 pierdut”. 
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MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Creatorul lumii vă va reda duhul şi viaţa. 
 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1.20-31 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. 
 Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, 
 silindu-i astfel să mănânce carne de porc, 
 care era oprită de legea lor. 
20 Mama era deosebit de distinsă şi demnă de o strălucită amintire, 
 pentru că văzându-i murind pe cei şapte fii ai ei într-o singură zi, 
 a suportat aceasta cu tărie, punându-şi toată speranţa în Domnul. 
21 Ea îndemna pe fiecare în limba părinţilor; 
 această mamă eroină le vorbea cu un curaj bărbătesc: 
22 „Nu ştiu cum aţi luat fiinţă în sânul meu. 
 Nu eu v-am dat duhul şi viaţa, 
 iar mădularele fiecăruia dintre voi nu eu le-am alcătuit. 
23 Creatorul lumii este acela care l-a plăsmuit pe om la început, 
 el hotărăşte începutul oricărui lucru. 
 Şi tot el este acela care, în bunătatea lui, vă va reda duhul şi viaţa, 
 pentru că nu ţineţi seama de propria voastră viaţă, 
 din iubire faţă de legile sale”. 
24 Antioh credea că ea îl dispreţuieşte 
 şi bănuia că îl insultă prin cuvintele ei. 
 
 El a început să-l îndemne pe cel mai tânăr fiu, 
 singurul care mai rămăsese în viaţă. 
 Mai mult, îi promitea cu jurământ să-l facă bogat şi fericit, 
 dacă va părăsi legile strămoşilor; 
 îl va face prietenul său şi-i va încredinţa funcţii înalte în stat. 
25 Întrucât tânărul nici nu-l lua în seamă, regele a chemat-o pe mamă 
 şi a îndemnat-o să-l sfătuiască pe băiatul ei, pentru a-l salva. 
26 După multe stăruinţe ea s-a învoit să-l sfătuiască pe fiul ei. 
27 S-a aplecat asupra lui şi, înşelându-l pe crudul tiran, 
 i-a vorbit astfel în limba părinţilor săi: 
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 „Fiul meu, ai milă de mine: 
 timp de nouă luni te-am purtat în sânul meu; 
 te-am hrănit cu laptele meu timp de trei ani; 
 te-am îngrijit şi te-am crescut până ai ajuns la această vârstă. 
28 Te implor, fiul meu, priveşte cerul şi pământul cu toate câte sunt în  
 ele: 
 nu uita că Dumnezeu a făcut toate acestea din nimic 
 şi că neamul omenesc a luat fiinţă în acelaşi fel. 
29 Nu te teme de acest călău. 
 Fii demn de fraţii tăi şi primeşte moartea, 
 pentru ca să te regăsesc împreună cu ei în ziua îndurării”. 
30 Când a terminat de vorbit, tânărul a zis regelui: „Ce mai aştepţi? 
 Eu nu mă supun hotărârii tale, 
 ci ascult de porunca Legii dată părinţilor noştri prin Moise. 
31 Iar tu care ai născocit toate felurile de chinuri împotriva iudeilor 
 nu vei scăpa de mâna lui Dumnezeu!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.5-6.8bc şi 15 (R.: 15b) 
 
 R.:  Dis-de-dimineaţă 
   voi contempla cu nesaţ chipul tău. 
 
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R... 
 
5 Mi-am ţinut paşii pe cărările tale, 
 picioarele mele nu s-au clătinat 
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, 
 pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. R... 
 
8bc Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor, 
 adăposteşte-mă la umbra aripilor tale. 
15 Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta, 
 dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Sfânt e Domnul Dumnezeul atotputernic, 
      cel care era, care este şi care va veni. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 4,1-11 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am văzut o poartă deschisă în cer; 
 şi glasul pe care îl mai auzisem, asemănător cu sunetul unei trompete, 
 mi-a spus: „Urcă-te aici 
 şi-ţi voi arăta ceea ce trebuie să se întâmple în continuare”. 
2 Şi îndată, răpit de Duh, am văzut: 
 în cer era un tron şi pe tron şedea cineva 
3 care avea înfăţişarea pietrei de jasp şi de sardoniu, 
 iar împrejurul tronului 
4 erau douăzeci şi patru de tronuri, 
 pe care şedeau douăzeci şi patru de bătrâni purtând veşminte albe, 
 iar pe cap coroane de aur. 
5 Şi din tron ieşeau fulgere, strigăte şi tunete; 
 iar în faţa tronului ardeau şapte făclii de foc: 
 acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. 
6 Înaintea tronului, era o mare limpede ca sticla de cristal. 
 În jurul lui, îndreptate către tron, 
 erau patru fiinţe având nenumăraţi ochi în faţă şi în spate. 
7 Prima fiinţă, semăna cu un leu, a doua cu un viţel, 
 chipul celei de a treia era ca faţa unui om, 
 iar a patra semăna cu un vultur în zbor. 
8 Cele patru fiinţe aveau fiecare câte şase aripi, 
 cu ochi nenumăraţi pe dinafară şi pe dinăuntrul lor, 
 şi fără odihnă, zi şi noapte, ziceau: 
 „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeul atotputernic, 
 cel care era, cel care este şi cel care va veni!”. 
9 Ori de câte ori, fiinţele dădeau mărire, cinste şi mulţumire 
 celui care şade pe tron şi care trăieşte în vecii vecilor, 
10 cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau în genunchi 
 în faţa celui care şade pe tron 
 şi îl adorau pe cel care trăieşte în vecii vecilor. 
 Îşi depuneau coroanele în faţa tronului, spunând: 
11 „Doamne, Dumnezeul nostru, 
 tu eşti vrednic să primeşti mărirea, cinstea şi puterea, 
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 pentru că tu ai creat toate lucrurile: 
 prin voinţa ta au fost create şi există!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. Ap 4,8b) 
 
 R.:  Sfânt, sfânt, sfânt eşti, Doamne, 
   Dumnezeule atotputernic! 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, 
 lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui. 
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, 
 lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R... 
 
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete, 
 lăudaţi-l cu chitară şi harpă. 
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, 
 lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R... 
 
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare; 
 lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa. 
6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R... 
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 ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  De ce nu mi-ai pus banii la bancă? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,11-28 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  pentru că Isus era aproape de Ierusalim, 
 iar oamenii care îl ascultau 
 îşi închipuiau că împărăţia lui Dumnezeu avea să se arate în curând, 
 el le-a spus această parabolă: 
12 „Un om dintr-o familie de principi urma să plece într-o ţară  
 îndepărtată 
 ca să primească puterea şi apoi să se întoarcă acasă ca rege. 
13 A chemat zece dintre servitorii săi, le-a dat zece monede de aur 
 şi le-a spus: «Investiţi-i în negustorie până la întoarcerea mea!». 
14 Deoarece locuitorii ţării sale îl urau, 
 au trimis după el o delegaţie ca să spună: 
 «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!». 
 Totuşi el a fost numit rege. 
15 După întoarcerea lui, i-a chemat pe servitorii cărora le încredinţase  
 banii, 
 ca să vadă cum i-a folosit fiecare. 
16 Primul s-a înfăţişat şi i-a zis: 
 «Stăpâne, moneda pe care mi-ai dat-o a adus câştig alte zece». 
17 Regele i-a zis: «Foarte bine, eşti un servitor destoinic. 
 
 Pentru că te-ai dovedit fidel în lucruri mici, 
 îţi dau stăpânirea peste zece cetăţi!». 
18 Apoi a venit al doilea şi i-a zis: 
 «Stăpâne, moneda ta a adus câştig alte cinci». 
19 Acestuia regele i-a zis: «Îţi dau stăpânirea peste cinci cetăţi». 
20 A venit un altul şi i-a zis: «Stăpâne, iată moneda ta: 
 am învelit-o într-o pânză şi am ascuns-o, căci mă temeam de tine. 



Miercuri 
21 Ştiam că eşti un om aspru, iei ceea ce n-ai pus deoparte 
 şi seceri ceea ce n-ai semănat!». 
22 El i-a răspuns: «Din cuvintele tale te judec, slugă netrebnică! 
 Ai ştiut că sunt un om aspru, 
 că iau ceea ce n-am pus deoparte şi secer ceea ce n-am semănat. 
23 De ce nu mi-ai depus banii la bancă? 
 La întoarcere i-aş fi luat înapoi cu dobândă!». 
24 Apoi a zis celor de faţă: «Luaţi-i moneda şi daţi-o celui care are  
 zece!». 
25 Ei i-au spus: «Stăpâne, dar mai are zece!». 
26 Vă spun: «Celui care are i se va mai da, 
 celui care nu are, şi ceea ce are i se va lua! 
27 Iar pe duşmanii mei, care n-au vrut ca să fiu regele lor, 
 aduceţi-i aici şi ucideţi-i în faţa mea!»”. 
28 După ce a spus acestea şi-a continuat drumul împreună cu ucenicii 
 săi, 
 îndreptându-se spre Ierusalim. 
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ANUL I 
 
 LECTURA I  Vom ţine legământul părinţilor noştri! 
 
 Citire din cartea întâi a Macabeilor 2,15-29 
 
 
 
15  În zilele acelea, 
  oamenii trimişi de rege 
 pentru a-i constrânge pe iudei să se lepede de credinţă 
 au venit în cetatea Modin, ca să-i pună pe cei de acolo să aducă jertfe. 
16 Mulţi israeliţi s-au dus la ei; 
 la adunare a venit şi Matatia împreună cu fiii săi. 
17 Trimişii regelui s-au adresat lui Matatia: 
 „Tu eşti un conducător respectat şi puternic în această cetate 
 şi te bucuri de sprijinul fiilor şi al rudelor tale. 
18 Treci, aşadar, cel dintâi în faţă şi împlineşte porunca regelui, 
 aşa cum au făcut toate popoarele, bărbaţii lui Iuda 
 şi cei care au rămas în Ierusalim. 
 Astfel tu şi fiii tăi vă veţi număra printre prietenii regelui, 
 tu şi fiii tăi veţi fi răsplătiţi cu aur, argint şi multe alte daruri”. 
19 Dar Matatia a răspuns cu glas puternic: 
 „Chiar dacă toate popoarele de sub stăpânirea regelui îl ascultă, 
 chiar dacă fiecare se leapădă de religia părinţilor săi 
 şi se supune hotărârilor lui, 
20 eu, fiii mei şi rudele mele vom ţine legământul părinţilor noştri. 
21 Să ne ferească Domnul să părăsim Legea şi prescrierile ei. 
22 Nu vom asculta de poruncile regelui, 
 nu ne vom abate de la religia noastră nici la dreapta nici la stânga!”. 
23 Îndată ce a terminat de spus aceste cuvinte, 
 un iudeu a mers în faţă în văzul tuturor, 
 ca să aducă jertfă pe altarul din Modin, după porunca regelui. 
24 Văzând aceasta, Matatia a fost cuprins de indignare 
 şi s-a cutremurat până în adâncul sufletului; 
 cuprins de o mânie sfântă, s-a năpustit asupra lui şi l-a ucis pe altar. 
25 Totodată l-a omorât şi pe trimisul regelui, 
 care îi constrângea pe oameni să aducă jertfe şi a dărâmat altarul. 
26 El s-a înflăcărat de zel pentru respectarea Legii, 
 aşa cum a făcut odinioară Fineas împotriva lui Zamri, fiul lui Şalum. 



Joi 
27 Atunci Matatia a început să strige cu glas puternic prin cetate: 
 „Cei care sunt înflăcăraţi de zel pentru Lege 
 şi care ţin legământul să iasă din cetate şi să mă urmeze!”. 
28 Împreună cu fiii săi el a fugit în munţi, lăsând în cetate tot ce aveau. 
29 Atunci mulţi dintre cei care iubeau dreptatea şi Legea 
 s-au refugiat în pustiu. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1-2.5-6.14-15 (R.: cf. 23b) 
 
 R.:  Cine merge pe calea cea dreaptă 
   îl preamăreşte pe Domnul. 
 
1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte: 
 el cheamă pământul de la răsăritul soarelui 
 până la asfinţitul lui. 
2 Din Sion, coroana frumuseţii, 
 Domnul apare într-un nimb de strălucire. R... 
 
5 „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei 
 care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă!”. 
6 Cerurile vor vesti dreptatea lui, 
 căci însuşi Dumnezeu este judecătorul. R... 
 
14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă 
 şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt. 
15 Cheamă-mă în ziua necazului: 
 eu te voi salva, iar tu mă vei cinsti. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Mielul a fost jertfit 
      şi cu sângele său ne-a răscumpărat din toate naţiunile. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 5,1-10 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am avut o viziune: 
 În mâna dreaptă a celui care şade pe tron 
 am văzut o carte în formă de sul, 
 scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, 
 sigilată cu şapte peceţi. 
2 Apoi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: 
 „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?”. 
3 Însă nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ 
 nu s-a găsit nimeni să fie în stare să deschidă cartea şi să se uite în ea. 
4 Iar eu plângeam amar, 
 pentru că nimeni nu a fost vrednic să deschidă cartea şi s-o citească. 
5 Atunci, unul dintre bătrâni mi-a spus: „Nu mai plânge! 
 Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, a ieşit biruitor: 
 el va deschide cartea şi cele şapte peceţi ale ei!”. 
6 Atunci în faţa tronului, în faţa celor patru fiinţe şi a bătrânilor, 
 am văzut un Miel stând ca înjunghiat. 
 Coarnele lui erau în număr de şapte, la fel ca şi ochii săi, 
 care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot  
 pământul. 
7 El a înaintat şi a primit cartea 
 pe care i-a dat-o cu mâna dreaptă cel care şedea pe tron. 
8 Când Mielul a primit cartea, cele patru fiinţe 
 şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au prosternat înaintea lui. 
 Fiecare ţinea în mâini o harpă şi cupe de aur pline cu parfumuri, 
 care sunt rugăciunile sfinţilor. 
9 Ei cântau acest cântec nou: 
 „Tu eşti vrednic să primeşti cartea pecetluită şi s-o deschizi, 
 căci ai fost jertfit şi prin sângele tău ai răscumpărat pentru  
 Dumnezeu 
 oamenii din toate rasele, limbile, popoarele şi naţiunile 
10 şi ai făcut din ei pentru Dumnezeul nostru 
 o împărăţie de preoţi care vor domni pe pământ!”. 
 



Joi 

Cuvântul Domnului 



Joi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: cf. Ap 5,10) 
 
 R.:  Tu ai făcut din noi, Doamne, 
   o împărăţie de preoţi! 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R... 
 
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R... 
 
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului; 
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R... 
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 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  O, de ai fi cunoscut ceea ce îţi aduce pacea! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,41-44 
 
 
 
41  În timpul acela, 
  când s-a apropiat de Ierusalim şi a văzut cetatea, 
 Isus a plâns asupra ei, zicând: 
 „O, de ai fi cunoscut şi tu în această zi, ceea ce îţi aduce pacea! 
42 Dar vai, lucrul acesta a rămas necunoscut pentru ochii tăi!. 
43 Într-adevăr, vor veni pentru tine zile în care duşmanii tăi te vor  
 asedia, 
 te vor încercui şi te vor împresura din toate părţile, 
44 te vor doborî la pământ pe tine şi pe fiii tăi din tine 
 şi nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, 
 pentru că ai nesocotit ziua în care Dumnezeu ţi-a oferit harul său!”. 
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VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Poporul a sărbătorit sfinţirea altarului 
      şi a adus cu multă bucurie arderi de tot. 
 
 Citire din cartea întâi a Macabeilor 4,36-37.52-59 
 
 
 
36  În zilele acelea, 
  Iuda Macabeul şi fraţii săi au spus: 
 „Duşmanii noştri au fost nimiciţi; 
 să urcăm la templu ca să-l curăţim şi să-l sfinţim din nou!”. 
37 Toată armata s-a adunat şi au urcat pe Muntele Sion. 
52 În dimineaţa zilei a douăzeci şi cincea a lunii a noua, 
 numită luna Chislev, anul o sută patruzeci şi opt, 
53 au adus o jertfă, după cum prescria Legea, 
 pe noul altar al arderilor de tot, pe care îl zidiseră. 
54 În aceeaşi zi şi în aceeaşi lună, 
 în care altarul fusese pângărit de păgâni, ei l-au sfinţit din nou, 
 cântând psalmi, acompaniaţi de alăute, harpe şi chimvale. 
55 Întreg poporul a căzut cu faţa la pământ, 
 pentru a-l adora şi a-l binecuvânta pe Dumnezeu din cer, 
 care le-a dat această izbândă. 
56 Timp de opt zile au sărbătorit sfinţirea altarului 
 şi au adus cu multă bucurie arderi de tot, 
 jertfe de împăcare şi de laudă. 
57 Au împodobit faţada templului cu scuturi mici şi coroane de aur, 
 au restaurat întăriturile şi încăperile şi le-au pus uşi noi. 
 
58 Bucuria poporului a fost foarte mare, 
 pentru că pângărirea făcută de păgâni a fost îndepărtată. 
59 Iuda, împreună cu fraţii săi şi întreaga obşte a lui Israel 
 a hotărât ca în fiecare an, 
 începând cu ziua a douăzeci şi cincea a lunii Chislev, 
 timp de opt zile să sărbătorească cu mare bucurie sfinţirea templului. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL  1 Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R.: 13b) 
 
 R.:  Preamărim, Doamne, 
   numele tău sfânt! 
 
10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, 
 tu eşti binecuvântat din veac în veac. R... 
 
11abc Ale tale, Doamne, sunt slava, puterea, măreţia şi biruinţa, 
 ţie ţi se cuvine laudă. 
 Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. R... 
 
11d A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. 
12a Bogăţia şi cinstea vin de la tine. R... 
 
12bcd Tu eşti atotstăpânitor, 
 în mâna ta este puterea şi tăria, 
 tu poţi să-l faci pe oricine mare şi puternic. R... 
 



Vineri 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Am luat cărticica şi am mâncat-o. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 10,8-11 
 
 
 
8  În timpul unei viziuni, 
  glasul care venea din cer şi pe care îl mai auzisem, 
 mi-a vorbit din nou, spunându-mi: 
 „Du-te şi ia cărticica deschisă din mâna îngerului 
 care stă pe mare şi pe uscat”. 
9  Am înaintat spre înger şi l-am rugat să-mi dea cărticica, 
 iar el mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o! 
 Ea va fi amară în trupul tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”. 
10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o. 
 În gură îmi era dulce ca mierea, 
 dar când am înghiţit-o am simţit un gust amar în măruntaiele mele. 
11 Atunci mi s-a spus: 
 „Tu trebuie să mergi încă o dată ca profet 
 şi să vorbeşti unui mare număr de popoare, 
 naţiuni, limbi şi multor regi!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Vineri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,14.24.72.103.111.131 (R.: cf. 103a) 
 
 R.:  Cuvintele tale, Doamne, 
   sunt bucuria inimii mele! 
 
14 Când urmez învăţăturile tale, 
 mă bucur ca de toate bogăţiile. R... 
 
24 Dispoziţiile tale sunt desfătarea mea, 
 ele sunt sfătuitorii mei. R... 
 
72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta, 
 decât mii de lucruri de aur şi argint. R... 
 
103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale, 
 ele sunt mai dulci decât mierea. R... 
 
111 Învăţăturile tale sunt moştenirea mea de veci, 
 ele sunt bucuria inimii mele. R... 
 
131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, 
 sunt însetat de poruncile tale. R... 



Vineri 

 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Au făcut din casa lui Dumnezeu o peşteră de tâlhari. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,45-48 
 
 
 
45  În timpul acela, 
  intrând în templu, Isus a început să-i dea afară pe negustori. 
46 Le-a zis: „Scriptura spune: 
 «Casa mea să fie casă de rugăciune!». 
 Voi însă aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!”. 
47 În fiecare zi era în templu şi învăţa. 
 Arhiereii şi cărturarii, 
 precum şi celelalte căpetenii ale poporului căutau să-l ucidă, 
48 dar nu ştiau cum să procedeze, 
 pentru că întreg poporul era cucerit de el 
 şi îl asculta cu plăcere. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Pentru răul pe care i l-am făcut Ierusalimului 
      s-au abătut toate nenorocirile asupra mea! 
 
 Citire din cartea întâi a Macabeilor 6,1-13 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  regele Antioh străbătea regiunile din nord ale ţării. 
 Acolo a aflat că în Persia era o cetate cu numele Elimaida, 
 vestită prin bogăţiile, argintul şi aurul său; 
2 că în ea era un templu foarte bogat, în care se aflau scuturi de aur, 
 zale şi arme lăsate acolo de către Alexandru, 
 fiul lui Filip, regele Macedoniei, 
 care a fost primul rege al grecilor. 
3 Antioh s-a îndreptat într-acolo 
 şi a încercat să cucerească şi să prade cetatea, dar nu a reuşit, 
 căci locuitorii cetăţii, care aflaseră de planul lui, 
4 i-au opus rezistenţă cu armele, 
 astfel încât el a trebuit să se retragă în grabă 
 şi cu mare tristeţe să se întoarcă în Babilon. 
5 Pe când era încă în Persia, 
 a venit un sol să-i aducă vestea 
 că trupele care plecaseră în Iudeea au fost înfrânte; 
6 că şi Lisias, care plecase în fruntea unei armate puternice, 
 a suferit o grea înfrângere din partea iudeilor; 
 că aceştia s-au întărit datorită armelor, oamenilor, materialului 
 şi proviziilor de război luate de la trupele pe care le-au învins; 
7 că au răsturnat urâciunea pe care el, Antioh, 
 poruncise să fie ridicată pe altarul din Ierusalim; 
 că, în sfârşit, ei au refăcut zidurile înalte din jurul sanctuarului 
 şi cele din cetatea regească Betţura. 
8 Când a auzit acestea, regele a încremenit 
 şi l-a cuprins o mare nelinişte; 
 s-a întins pe patul său şi s-a îmbolnăvit de amărăciune, 
 deoarece planurile sale eşuaseră. 
9 În această stare a rămas mai multe zile, 
 căci îl cuprinsese o tristeţe din ce în ce mai mare. 



Sâmbătă 
10 Când şi-a dat seama că era pe moarte, 
 i-a chemat pe toţi prietenii săi şi le-a zis: 
 „Somnul s-a îndepărtat de ochii mei, neliniştea îmi copleşeşte inima 
11 şi-mi spun: În ce mare strâmtorare am ajuns 
 şi în ce zbucium îngrozitor am căzut? 
 Eu care eram aşa de respectat şi iubit în timpul domniei mele! 
12 Dar acum îmi aduc aminte de răul pe care l-am făcut Ierusalimului: 
 am luat de acolo toate obiectele de aur şi argint pe care le-am găsit; 
 am ucis fără nici un motiv pe locuitorii Iudeii. 
13 Recunosc că din cauza aceasta au venit toate nenorocirile asupra mea 
 şi iată mor cuprins de disperare într-o ţară străină!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 9,2-3.4 şi 6.16 şi 19 (R.: cf. 16a) 
 
 R.:  Te preamăresc, Doamne, 
   pentru dreptatea ta! 
 
2 Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, 
 voi vesti toate minunile tale! 
3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie pentru tine, 
 voi preamări numele tău, Dumnezeule Preaînalt! R... 
 
4 Pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, 
 se clatină şi pier dinaintea ta. 
6 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cei răi; 
 le ştergi numele pentru totdeauna. R... 
 
16 Popoarele păgâne cad în groapa pe care au făcut-o 
 şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. 
19 Dar cel nenorocit nu rămâne în uitare pentru totdeauna, 
 nădejdea celor sărmani nu este zadarnică. R... 
 



Sâmbătă 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 11,4-12 
 
 
4  Eu, Ioan, 
  am auzit un glas zicându-mi: 
 „Cei doi martori trimişi să ducă mesajul profetic sunt cei  
 doi măslini, 
 cele două candelabre care stau în faţa Domnului pământului. 
5 Dacă cineva vrea să le facă un rău, 
 le iese din gură un foc şi-i mistuie pe duşmanii lor. 
 Aşa va trebui să moară oricine s-ar încumeta să le facă vreun rău. 
6 Aceşti doi martori au putere să închidă cerul 
 ca să nu plouă în timpul activităţii lor profetice 
 şi de asemenea au putere să schimbe apa în sânge 
 şi de a lovi pământul cu tot felul de calamităţi ori de câte ori vor voi. 
7 Dar când îşi vor încheia misiunea lor profetică, 
 Fiara care se ridică din Adânc, va purta război cu ei, 
 îi va învinge şi-i va ucide. 
8 Cadavrele lor vor rămâne în piaţa marii cetăţi, 
 căreia i s-au dat numele simbolice de Sodoma şi Egipt; 
 acolo a fost răstignit şi Domnul lor. 
9 Oamenii din toate popoarele, rasele, limbile şi naţiunile, 
 vor veni şi vor vedea cadavrele lor timp de trei zile şi jumătate, 
 şi nu vor îngădui să fie înmormântate. 
10 Locuitorii pământului se vor bucura şi se vor veseli de soarta lor, 
 îşi vor da cadouri unii altora, 
 pentru că cei doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii de pe pământ. 
 
11 Însă după cele trei zile şi jumătate, 
 duhul vieţii, care vine de la Dumnezeu, 
 a intrat în cadavrele lor şi ei s-au ridicat în picioare. 
 Atunci o mare frică i-a cuprins pe cei care îi priveau 
12 şi cei doi martori au auzit un glas puternic venind din cer, 
 care le spunea: „Urcaţi-vă până aici!”. 
 Ei s-au urcat în cer pe nori în văzul duşmanilor lor. 
 

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1.2.9-10 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Preamărit să fie Domnul, 
   stânca noastră! 
 
1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea! 
 El îmi deprinde mâinile la luptă, 
 mă antrenează pentru bătălie. R... 
 
2 El este ajutorul meu şi tăria mea, 
 turnul meu de apărare şi eliberatorul meu. 
 El este scutul care mă apără, 
 el îmi supune popoarele. R... 
 
9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou, 
 pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine, 
10 pentru tine, care dai împăraţilor biruinţa, 
 care îl eliberezi pe David, slujitorul tău. R... 



Sâmbătă 

 
 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, 
       ci al celor vii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 20,27-40 
 
 
 
27  În timpul acela, 
  câţiva saducei, care neagă învierea morţilor, 
 au venit la Isus şi l-au întrebat: 
28 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege: 
 «Dacă cineva are un frate însurat şi acesta moare fără a avea copii, 
 atunci el să ia în căsătorie pe văduvă, ca să ridice urmaşi fratelui  
 său». 
29 Erau odată şapte fraţi. Primul s-a însurat şi a murit fără să aibă  
 copii. 
30 Atunci pe văduvă a luat-o în căsătorie al doilea, 
31 apoi al treilea şi, rând pe rând, toţi şapte au murit fără să lase copii. 
32 În cele din urmă a murit şi femeia. 
33 Deci, la înviere, a cui va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie?”. 
34 Isus le-a răspuns: „Numai în această lume se căsătoresc oamenii. 
35 Dar atunci, cei care vor fi găsiţi vrednici 
 să aibă parte de lumea viitoare şi de învierea morţilor, 
 nu se vor căsători, 
36 căci ei nu mai pot muri. 
 Ei sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, 
 de vreme ce sunt moştenitori ai învierii. 
37 Iar că morţii trebuie să învie, 
 însuşi Moise ne-a dat de înţeles 
 în locul unde vorbeşte despre tufişul arzând, 
 când îl numeşte pe Domnul: 
 «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui  
 Iacob». 
38 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii, 
 căci pentru el toţi sunt vii!”. 



Sâmbătă 
39 Atunci câţiva cărturari au luat cuvântul şi i-au zis: 
 „Învăţătorule, bine ai vorbit!”. 
40 Şi nu mai îndrăzneau să-i pună nici o întrebare. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XXXIV-A DE PESTE AN 
 

CRISTOS REGELE UNIVERSULUI 
 

ANUL A 
 
 LECTURA I  Aşa spune Domnul: „Voi face dreptate între oaie şi 

oaie”. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  34,11-12.15-17 
 
 
11  Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
  „De acum eu însumi voi căuta oile mele 
 şi voi veghea asupra lor! 
12 Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, 
 aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna 
 din toate locurile, în care au fost risipite în zilele înnorate şi  
 întunecate. 
15 Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă, 
 spune Domnul Dumnezeu. 
16 Voi merge în căutarea oii pierdute, 
 pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa 
 şi pe cea bolnavă o voi îngriji; 
 o voi păzi pe cea grasă şi puternică; 
 le voi paşte aşa cum se cuvine. 
17 Ţie însă, turma mea, îţi spune Domnul Dumnezeu: 
 Iată, eu voi face dreptate între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”. 
 

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-2a.2b-3.5.6 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Domnul este păstorul meu, 
   nu voi duce lipsă de nimic! 
 
1 Domnul este păstorul meu, 
 nu voi duce lipsă de nimic! 
2a El mă conduce la păşuni verzi. 
 
2b Mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3 îmi întăreşte sufletul. 
 Mă călăuzeşte pe cărări drepte 
 pentru cinstea numelui său. R... 
 
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R... 
 
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R... 



Duminică - Anul A 

 
 LECTURA A II-A Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu 

Tatăl, 
       pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,20-26a.28 
 
 
20  Fraţilor, 
  Cristos a înviat din morţi, 
 fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 
21 Căci dacă moartea a venit printr-un om, 
 tot printr-un om a venit şi învierea morţilor. 
22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos. 
23 Dar fiecare la rândul lui: la început Cristos, 
 apoi cei care vor fi ai lui Cristos, când el va veni din nou. 
24 Când Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, 
 după ce va fi distrus toate puterile răului, atunci totul va fi împlinit. 
25 Căci el trebuie să stăpânească, 
 până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. 
26a Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. 
28 Iar atunci când toate se vor afla sub stăpânirea Fiului, 
 el însuşi se va supune Tatălui, care i-a dat toate în stăpânire, 
 şi astfel Dumnezeu va fi totul în toţi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mc 11,10 
  (Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; 
     binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, 
     împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fiul Omului se va aşeza pe tronul său de mărire 
       şi-i va despărţi pe cei buni de cei răi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-46 
 
 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 



Duminică - Anul A 
41 Apoi va spune celor din stânga: 
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
 pregătit diavolului şi îngerilor săi! 
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, 
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; 
 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 
44 Atunci îi vor răspunde şi ei: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, 
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 
45 El le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 
46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, 
 iar drepţii în viaţa veşnică»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 

ANUL B 
 
 LECTURA I  Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14 
 
 
13  Privind în vedenia de noapte, 
  am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al  
 omului. 
 El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 
14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. 
 Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile 
 trebuie să-i slujească lui. 
 Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, 
 iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: cf. 1a) 
 
 R.:  Domnul stăpâneşte 
   îmbrăcat în maiestate! 
 
1ab Domnul stăpâneşte 
 îmbrăcat în maiestate, 
 Domnul s-a îmbrăcat, 
 s-a încins cu putere. R... 
 
1c A pus pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine. 
2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie: 
 tu eşti din veşnicie! R... 
 
5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, 
 sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne, 
 în vecii vecilor. R... 
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 LECTURA A II-A  Stăpânitorul peste regii pământului 
        a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru  
        Dumnezeu. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8 
 
 
5  Har vouă şi pace 
  de la Isus Cristos, martorul credincios, 
 cel dintâi născut din morţi, 
 rege peste toţi regii pământului 
 El ne iubeşte; 
 prin sângele său ne-a spălat de păcatele noastre 
6 şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi 
 pentru Dumnezeu, Tatăl său, 
 lui să-i fie mărirea şi puterea în vecii vecilor. Amin. 
7 Iată vine pe nori şi toţi oamenii îl vor vedea, 
 chiar şi cei care l-au străpuns; 
 văzându-l, vor plânge toate seminţiile pământului. 
 Da! Amin! 
8 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, 
 spune Domnul Dumnezeu, 
 eu sunt cel care sunt, cel care era şi cel care vine, Cel Atotputernic. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mc 11,10 
  (Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; 
     binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, 
     împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Da, sunt rege! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 18,33b-37 
 
 
 
33b  În timpul acela, 
  Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele iudeilor?”. 
34 Isus i-a răspuns: 
 „De la tine însuţi spui aceasta sau alţii ţi-au spus-o despre mine?”. 
35 Pilat i-a răspuns: „Sunt eu iudeu? 
 Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut?”. 
36 Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. 
 Dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta, 
 oamenii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. 
 Dar împărăţia mea nu este aici”. 
37 Pilat l-a întrebat din nou: „Aşadar, tu eşti rege?”. 
 Isus i-a răspuns: „Da, sunt rege! 
 Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, 
 ca să dau mărturie despre adevăr; 
 oricine iubeşte adevărul ascultă glasul meu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 

ANUL C 
 
 LECTURA I  L-au uns pe David ca rege peste Israel. 
 
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 5,1–3 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron 
 şi i-au spus: 
 „Noi suntem din acelaşi sânge cu tine. 
2 Chiar şi înainte, când Saul era regele nostru, 
 tu conduceai armatele lui Israel la luptă 
 şi Domnul ţi-a spus: 
 «Tu vei fi păstorul poporului meu Israel, 
 tu vei fi conducătorul lui Israel»”. 
3 Apoi toţi bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron, 
 şi David a încheiat cu ei, în Hebron, 
 o alianţă înaintea Domnului 
 şi l-au uns pe David ca rege peste Israel. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5 (R.: cf. 1) 
 
 R.:  Vom merge cu bucurie 
   în casa Domnului! 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime! R... 
 
4 Acolo se urcă seminţiile, seminţiile Domnului. 
 După Legea lui Israel să laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R... 



Duminică - Anul C 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a strămutat 
        în împărăţia Fiului său preaiubit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,12-20 
 
 
12  Fraţilor, 
  să aducem cu bucurie mulţumire lui Dumnezeu Tatăl 
 care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, 
 care sunt în lumină. 
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului 
 şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit, 
14 prin care am fost răscumpăraţi, adică am primit iertarea păcatelor. 
15 Cristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, 
 primul născut între toate creaturile. 
16 Căci în el au fost create toate: 
 cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute: 
 tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; 
17 toate au fost create prin el şi pentru el. 
 El este înainte de toate şi toate există prin el. 
18 El este capul trupului, adică al Bisericii; 
 el este începutul, primul născut dintre cei morţi; 
 el are întâietate în toate. 
19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile 
 să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, 
 cele din cer şi cele de pe pământ, 
 aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mc 11,10 
  (Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; 
     binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, 
     împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în  
       împărăţia ta! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 23,35-43 
 
 
 
35  În timpul acela, 
  poporul şi căpeteniile îşi băteau joc de el, zicând: 
 „Pe alţii i-a salvat; 
 să se salveze şi pe sine, dacă este Mesia, alesul lui Dumnezeu!”. 
36 Îl luau în râs şi soldaţii. Ei se apropiau să-i dea oţet şi ziceau: 
37 „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi!”. 
38 Deasupra lui, a fost pusă o inscripţie în greceşte, latineşte şi evreieşte: 
 „Acesta este regele Iudeilor”. 
39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta pe Isus, zicându-i: 
 „Nu eşti tu Mesia? Salvează-te pe tine însuţi şi pe noi!”. 
40 Dar celălalt, răspunzând, îl mustră: 
 „Nu te temi de Dumnezeu, tu care eşti condamnat ca şi el? 
41 Pentru noi pedeapsa este meritată, 
 căci primim cele cuvenite pentru faptele noastre; 
 acesta însă n-a făcut nici un rău!”. 
42 Apoi a adăugat: „Isuse, aminteşte-ţi de mine 
 când vei intra în împărăţia ta!”. 
43 Isus i-a răspuns: „Îţi spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în  
 paradis!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Nu era nici unul care să poată fi pus alături 
      de Daniel, Anania, Misael şi Azaria. 
 
 Începutul cărţii profetului Daniel 1,1-6.8-20 
 
 
 
1  În anul al treilea al domniei lui Ioachim, regele Iudeii, 
  Nabucodonosor, regele Babilonului, 
 a ajuns la Ierusalim şi l-a asediat. 
2 Domnul l-a dat în mâinile sale pe Ioachim, regele Iudeii, 
 precum şi o parte din obiectele sacre ale templului lui Dumnezeu. 
 El le-a dus în ţara Babilonului şi le-a pus în visteria zeilor săi. 
3 Regele a poruncit lui Asfenaz, căpetenia curtenilor, 
 să aducă la el câţiva tineri israeliţi, 
 de neam regesc sau din familii nobile. 
4 Aceştia trebuiau să fie fără defecte corporale, 
 frumoşi la chip, înzestraţi cu ştiinţă, bine educaţi şi inteligenţi, 
 plini de vigoare, urmând să rămână la curtea regelui şi 
5 să înveţe scrisul şi limba caldeilor. 
 Regele le-a asigurat pentru fiecare zi 
 câte o porţie din mâncărurile şi din vinul mesei regeşti. 
 Trebuiau să fie instruiţi timp de trei ani, 
 după care aveau să intre în serviciul regelui. 
6 Printre ei se aflau: 
 Daniel, Anania, Misael şi Azaria, care erau din tribul lui Iuda. 
8 Daniel, a hotărât să nu se pângărească 
 cu mâncărurile şi vinul de la masa regelui, 
 l-a rugat pe şeful curtenilor să-l cruţe de această pângărire. 
9 Dumnezeu l-a ajutat pe Daniel 
 să atragă bunăvoinţa şi simpatia căpeteniei curtenilor; 
10 însă acesta i-a spus lui Daniel: „Mă tem că stăpânul meu, regele, 
 care a stabilit el însuşi ce trebuie să mâncaţi şi să beţi, 
 vă va vedea mai slabi la faţă decât ceilalţi tineri de o seamă cu voi 
 şi astfel îmi voi pune viaţa în primejdie din cauza voastră”. 
11 Atunci Daniel a spus supraveghetorului, 
 căruia şeful curtenilor îi încredinţase pe Daniel, Anania, Azaria şi  
 Misael: 
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12 „Fă o încercare cu noi şi lasă-ne să mâncăm legume şi să bem apă. 
13 Apoi vei compara feţele noastre 
 cu cele ale tinerilor care mănâncă din bucatele regeşti 
 şi vei face cu noi, slujitorii tăi, conform cu cele constatate”. 
14 Supraveghetorul s-a învoit şi a făcut o probă de zece zile. 
15 La sfârşitul celor zece zile, 
 chipurile lor erau mai frumoase şi sănătatea lor mai înfloritoare 
 decât a tuturor tinerilor care mâncau din bucatele regelui. 
16 De atunci supraveghetorul 
 a suprimat definitiv porţiile de mâncare şi de vin, 
 şi le-a dat numai legume. 
17 Dumnezeu le-a dat acestor patru tineri ştiinţă, 
 îndemânare la scris şi înţelepciune; 
 în afară de aceasta, 
 pe Daniel l-a înzestrat cu darul de a tâlcui viziunile şi visele. 
18 La termenul fixat de rege ca să-i fie prezentaţi toţi tinerii, 
 căpetenia curtenilor i-a condus la Nabucodonosor. 
19 Regele a vorbit cu ei, 
 însă între toţi nu era nici unul care să poată fi pus alături de Daniel, 
 Anania, Misael şi Azaria; 
 astfel ei au intrat în serviciul regelui. 
 
20 Ori de câte ori regele apela la ei 
 în probleme care cereau înţelepciune şi pricepere, 
 el îi afla de zece ori mai buni decât toţi magii 
 şi astrologii care se aflau în toată împărăţia sa. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53.54.55.56 
 
 R.:  Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, 
   în vecii vecilor. 
 
52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. 
 Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R... 
 
53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale. R... 
 
54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R... 
 
55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi.  
 R... 
 
56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Aveau înscrise pe frunţile lor numele Mielului 
      şi pe cel al Tatălui. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 14,1-3.4b-5 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am văzut Mielul stând în picioare pe Muntele Sionului 
 şi împreună cu el pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, 
 care aveau înscrise pe frunţile lor numele Mielului şi pe cel al Tatălui  
 său. 
2 Şi am auzit un glas venind din cer, 
 ca vuietul oceanelor sau al unui tunet puternic; 
 dar acest glas pe care îl auzeam 
 era asemănător cu cel al muzicanţilor care cântă acompaniaţi de  
 chitare. 
3 Ei cântau un cântec nou în faţa tronului 
 şi în faţa celor patru fiinţe şi a bătrânilor. 
 Nimeni nu putea învăţa acest cântec, 
 afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, 
 cei răscumpăraţi de pe pământ. 
 Aceştia îl urmează pe Miel, oriunde se duce. 
4b Ei au fost răscumpăraţi din mijlocul oamenilor, 
 ca să fie cei dintâi oferiţi lui Dumnezeu şi Mielului. 
5 Ei n-au rostit niciodată vreo minciună şi sunt fără nici o pată. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
 
 R.:  Acesta este neamul 
   celor care caută faţa lui Dumnezeu. 
 
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R... 
 
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R... 
 
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R... 
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 ALELUIA Mt 24,42a.44 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Isus a văzut o văduvă săracă 
       punând două monede mici în cutia visteriei. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,1-4 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  înălţându-şi privirea a văzut pe câţiva oameni bogaţi 
 care îşi puneau ofrandele în cutia visteriei. 
2 A văzut şi o văduvă săracă punând două monede mici. 
3 Atunci le-a spus: „Vă spun adevărul: 
 această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi ceilalţi, 
4 căci toţi ceilalţi au dat ofrandă din ceea ce le prisosea, 
 pe când ea a dat din strictul necesar pentru viaţă: 
 a dat tot ce avea”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu va ridica o împărăţie 
      care nu va fi niciodată distrusă 
      şi care le va nimici pe toate celelalte. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 2,31-45 
 
 
 
31  În zilele acelea, 
  Daniel a spus regelui Nabucodonosor: 
 „Iată viziunea pe care ai avut-o în somn: în faţa ta se înălţa o statuie; 
 o statuie foarte strălucitoare şi cu o înfăţişare înspăimântătoare. 
32 Avea capul de aur, pieptul şi braţele de argint, 
 pântecele şi şoldurile de bronz, 
33 coapsele de fier, 
 iar în rest picioarele erau o parte de fier, o parte de lut. 
34 În timp ce priveai, deodată, s-a desprins o piatră dintr-un munte, 
 fără ca nimeni s-o fi atins, 
 a lovit picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. 
35 Împreună cu ele s-au sfărâmat toate: 
 fierul şi lutul, bronzul, argintul şi aurul, 
 şi s-au făcut ca paiele 
 pe care le spulberă vântul vara în timpul treieratului 
 şi au fost duse de vânt fără să lase nici o urmă, 
 iar piatra care a lovit statuia a devenit o stâncă enormă, 
 care umple tot ţinutul. 
36 Iată ce ai văzut în somn 
 şi acum vom explica regelui ce înseamnă aceasta: 
37 Dumnezeul cerului ţi-a dat ţie, regelui regilor, 
 domnia, puterea, forţa şi slava. 
38 Ţie ţi-a dat stăpânirea peste fiii oamenilor, peste animalele sălbatice 
 şi peste păsările cerului şi tu domneşti peste toate; 
 tu eşti capul de aur. 
39 După tine se va ridica o altă împărăţie, inferioară împărăţiei tale; 
 apoi a treia împărăţie: 
 împărăţia de bronz, care va cuprinde întregul pământ. 
40 Va mai fi şi o a patra împărăţie tare ca fierul, 
 care va rupe şi va sfărâma, aşa cum fierul rupe şi sfărâmă toate. 
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41 Picioarele pe care le-ai văzut că erau o parte din lut şi o parte din  
 fier, 
 înseamnă că împărăţia va fi divizată; 
 dar va rămâne încă ceva din tăria fierului, 
 tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 
42 Şi după cum picioarele erau o parte din fier şi o parte din lut, 
 tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare, în parte slabă. 
43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, 
 înseamnă că împărăţiile se vor amesteca prin căsătorii, 
 dar nu vor forma un singur lucru, 
 aşa cum fierul nu devine una cu lutul. 
44 Dar în timpul acestor regi, 
 Dumnezeul cerului va ridica o împărăţie 
 care nu va fi niciodată distrusă 
 şi care nu va trece sub stăpânirea altui popor. 
 Această împărăţie le va fărâma şi le va nimici pe toate celelalte, 
 pe când ea va rămâne pentru totdeauna. 
45 Iată ce înseamnă piatra 
 pe care ai văzut-o desprinzându-se de pe munte, 
 fără s-o fi atins nimeni 
 şi care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul şi aurul. 
 Dumnezeu cel mare a descoperit regelui ceea ce trebuie să se  
 întâmple. 
 Viziunea pe care ai avut-o în somn este reală 
 şi explicarea ei este vrednică de crezare”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,57.58.59.60.61 
 
 R.:  Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor. 
 
57 Toate lucrările Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul! R... 
 
58 Toţi îngerii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
59 Voi, ceruri, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
60 Voi, ape care sunteţi deasupra cerurilor, 
 binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
61 Toate puterile Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 



Marţi 

ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  A sosit timpul secerişului, 
      căci pe pământ holdele sunt coapte. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 14,14-19 
 
 
14  Eu, Ioan, 
  am văzut un nor alb şi pe acest nor pe cineva care şedea; 
 era asemănător cu Fiul Omului. 
 El avea pe cap o coroană de aur, iar în mână o seceră ascuţită. 
15 Din templu a ieşit un alt înger, 
 care a strigat cu glas puternic către cel care şedea pe nor: 
 „Ia-ţi secera şi seceră. 
 A sosit timpul secerişului, căci pe pământ holdele sunt coapte”. 
16 Atunci cel care şedea pe nor, 
 a aruncat secera pe pământ şi a secerat pământul. 
17 Apoi, din templul ceresc, a ieşit un alt înger; 
 şi el avea un cosor ascuţit; 
18 în cele din urmă, de lângă altar, a venit un alt înger: 
 el avea putere asupra focului. 
 El l-a strigat cu glas puternic pe cel care avea cosorul ascuţit: 
 „Ia-ţi cosorul ascuţit şi taie ciorchinii viei de pe pământ, 
 căci strugurii sunt copţi!”. 
19 Îngerul a aruncat cosorul pe pământ, a cules viile pământului şi 
 a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13b) 
 
 R.:  Domnul vine 
   să judece popoarele. 
 
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”. 
 El a aşezat pământul pe temelii solide 
 ca să nu se clatine. 
 El va judeca popoarele cu dreptate. R... 
 
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R... 
 
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate, 
 va judeca popoarele în adevărul său. R... 
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 ALELUIA Ap 2,10c 
  (Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul; 
     şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu va rămâne piatră peste piatră. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,5-11 
 
 
 
5  În timpul acela, 
  unii vorbeau despre templu, 
 că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 
6 Isus le-a zis: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi 
 nu va rămâne piatră peste piatră; 
 totul va fi distrus!”. 
7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta 
 şi după care semn se va putea cunoaşte 
 că este pe cale să se împlinească?”. 
8 Isus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; 
 căci mulţi vor veni purtând numele meu 
 şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 
9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, 
 nu vă înspăimântaţi; 
 căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, 
 dar nu va fi încă sfârşitul”. 
10 Isus a adăugat: „Un popor se va ridica împotriva altui popor 
 şi o împărăţie împotriva alteia. 
11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; 
 vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer”. 
 

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Baltazar a văzut degetele unei mâini omeneşti 
      care au început să scrie. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  regele Baltazar a făcut un banchet mare pentru demnitarii săi 
 în număr de o mie şi împreună cu ei a început să bea vin. 
2 Înfierbântat de vin, a poruncit să i se aducă vasele de aur şi de argint, 
 pe care tatăl său Nabucodonosor le luase din templul din Ierusalim. 
 Voia să bea din ele împreună cu demnitarii, soţiile şi concubinele sale. 
3 I s-au adus deci vasele de aur luate din templul din Ierusalim 
 şi regele, demnitarii, soţiile şi concubinele sale au început să bea din ele. 
4 După ce au băut, au intonat un imn de laudă 
 în cinstea zeilor lor din aur şi argint, din bronz şi fier, din lemn şi piatră. 
5 Deodată, la lumina candelabrului, 
 au văzut degetele unei mâini omeneşti 
 care au început să scrie pe peretele alb al salonului 
 în care se ţinea banchetul regesc. 
6 Regele, când a văzut această mână care scria, s-a îngălbenit, 
 sufletul i s-a tulburat şi a început să tremure, 
 astfel încât genunchii se loveau unul de altul. 
13 Atunci l-au chemat pe Daniel în faţa regelui 
 şi regele i-a zis: „Tu eşti Daniel, 
 unul dintre aceia pe care i-a adus tatăl meu, regele, din Iudeea? 
 
14 Am auzit spunându-se că în tine este un duh al zeilor 
 şi că ai o clarviziune, o inteligenţă şi o înţelepciune extraordinară. 
16 Am auzit de asemenea 
 că tu eşti în stare să tâlcuieşti evenimentele şi să descifrezi enigmele. 
 Dacă eşti în stare să citeşti această inscripţie şi să mi-o explici, 
 vei fi îmbrăcat cu purpură, ţi se va pune la gât un colier de aur 
 şi vei fi al treilea în împărăţia mea”. 
17 Daniel i-a răspuns regelui: 
 „Păstrează-ţi cadourile şi oferă altora darurile tale! 
 Eu voi citi regelui inscripţia şi i-o voi explica: 
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23 Tu te-ai ridicat împotriva Domnului cerurilor; 
 ai poruncit să ţi se aducă vasele din templul său şi aţi băut din ele vin, 
 tu şi demnitarii tăi, soţiile şi concubinele tale; 
 aţi intonat imnuri de laudă în cinstea zeilor voştri 
 din aur şi argint, din bronz şi fier, din lemn şi piatră, 
 zei care nu văd, nu aud, nu ştiu nimic. 
 Dar tu nu ai dat mărire lui Dumnezeu care ţine în mâna sa viaţa 
 şi tot destinul tău. 
24 De aceea, a trimis această mână şi a pus-o să scrie aceste cuvinte. 
25 Iată textul: mane, theqel, u-pharsin. 
26 Iată şi semnificaţia acestor cuvinte: 
 mane: Dumnezeu a numărat zilele domniei tale şi le-a pus capăt; 
27 theqel: tu ai fost pus pe balanţă şi ai fost găsit prea uşor; 
28 u-pharsin: împărăţia ta a fost împărţită şi dată mezilor şi perşilor”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,62.63.64.65.66.67 
 
 R.:  Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor. 
 
62 Voi, soare şi lună, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
63 Şi voi, aştrii cerului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
64 Voi, ploaie şi rouă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
65 Voi, vânturilor toate, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
66 Şi voi, foc şi căldură, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
67 Şi voi, frig şi arşiţă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Cântau cântecul lui Moise şi cântecul în cinstea  
      Mielului. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 15,l-4 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: 
 şapte îngeri care aveau putere peste cele şapte calamităţi; 
 acestea sunt ultimele, 
 pentru că prin ele trebuie să ia sfârşit mânia lui Dumnezeu. 
2 Am văzut ceva care semăna cu o mare străvezie, amestecată cu  
 flăcări; 
 şi pe ţărmul mării străvezii 
 stăteau în picioare toţi cei care au biruit Fiara, 
 chipul ei şi numărul conţinut în literele numelui său. 
 Ei ţineau în mână harpele lui Dumnezeu 
3 şi cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, 
 şi cântarea în cinstea Mielului: 
 „Mari şi minunate sunt lucrările tale, 
 Doamne Dumnezeule Atotputernic! 
 Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al tuturor timpurilor! 
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne? 
 Cine nu va da mărire numelui tău? 
 Tu singur eşti sfânt! 
 Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, 
 căci faptele tale drepte au fost descoperite!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.7-8.9 (R.: cf. Ap 15,3b) 
 
 R.:  Doamne, Dumnezeule Atotputernic, 
   cât de minunate sunt lucrările tale! 
 
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au venit în ajutor. R... 
 
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
 şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor. 
3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R... 
 
7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea, 
 lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 
8 Toate râurile să bată din palme 
 şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R... 
 
9 El vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele fără părtinire. R... 
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 ALELUIA Ap 2,10c 
  (Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul; 
     şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu, 
       însă nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va  
       pierde. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,12-19 
 
 
 
12  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, 
 vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, 
 vă vor arunca în închisoare, 
 vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 
13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 
14 Întipăriţi-vă bine în inimă, 
 că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 
15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, 
 cărora potrivnicii voştri 
 nu vor putea să le ţină piept şi nici să le contrazică. 
16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri 
 şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 
17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 
18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 
19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”. 
 

Cuvântul Domnului 
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JOI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Dumnezeu a trimis pe îngerul său 
      care a închis gura leilor. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 6,11-28 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  Daniel a trezit invidia curtenilor 
 pentru că se bucura de favoarea regelui Darius. 
11 Într-o zi, pe când se afla în camera lui, 
 invocându-l şi rugându-se Dumnezeului său, 
12 aceşti oameni au dat buzna peste el şi l-au surprins în rugăciune. 
13 Apoi au mers la rege şi i-au spus: 
 „Maiestate, n-ai semnat tu această interdicţie: 
 orice om, care în timpul următoarelor treizeci de zile 
 va adresa o rugăciune unui alt zeu sau unui alt om decât regele, 
 să fie aruncat în groapa leilor?”. 
 Regele le-a răspuns: 
 „Da, aceasta e hotărârea mea şi, după legea mezilor şi a perşilor, 
 ea este irevocabilă!”. 
14 Atunci i-au spus regelui: 
 „Daniel, unul dintre deportaţii din Iuda, 
 nu ţine cont de tine, nici de interdicţia ta, rege; 
 de trei ori pe zi îşi face rugăciunea!”. 
15 Regele s-a întristat foarte mult la auzul acestor cuvinte 
 şi se gândea cum să-l salveze pe Daniel. 
 Până la asfinţitul soarelui a căutat o modalitate de a-l scăpa de la  
 moarte. 
16 Dar oamenii aceia au insistat asupra obligaţiei pe care o are regele: 
 „Să ştii, maiestate, că, după legea mezilor şi a perşilor, 
 nici o interdicţie, nici o poruncă dată de rege nu se poate schimba!”. 
17 Atunci regele a poruncit să fie adus Daniel, 
 ca să fie aruncat în groapa leilor. 
 Regele i-a zis lui Daniel: 
 „Dumnezeul tău, pe care îl slujeşti cu toată fidelitatea, te va elibera”. 
18 Au adus o piatră mare şi au pus-o pe deschizătura gropii. 
 Regele a pecetluit-o cu sigiliul inelului său şi cu cel al demnitarilor  
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 săi, 
 pentru ca să nu intervină nici o schimbare în condamnarea lui  
 Daniel. 
19 Apoi regele s-a întors în palatul său, 
 a petrecut noaptea fără să mănânce şi fără să bea, 
 nu i s-a adus nici o concubină şi nici nu a putut dormi. 
20 În ziua următoare, 
 regele s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a dus în grabă la groapa leilor. 
21 Ajuns la groapă, l-a strigat pe Daniel cu o voce plină de îngrijorare: 
 „Daniel, slujitorul lui Dumnezeu cel viu, Dumnezeul, 
 căruia tu îi slujeşti cu atâta fidelitate, te-a putut scăpa de lei?”. 
22 Daniel i-a răspuns: „Veşnic să trăieşti, rege! 
23 Dumnezeul meu l-a trimis pe îngerul său care a închis gura leilor; 
 ei nu mi-au făcut nici un rău, căci eram nevinovat înaintea lui! 
 Nici înaintea ta, rege, n-am făcut nici un rău!”. 
24 Regele a simţit o mare bucurie 
 şi a poruncit să-l scoată pe Daniel din groapă. 
 Aşadar, l-au scos, iar el nu avea nici o rană, 
 pentru că se încrezuse în Dumnezeul său. 
25 Regele a dat poruncă să fie aduşi acuzatorii lui Daniel 
 şi să fie aruncaţi în groapa leilor, împreună cu soţiile şi copiii lor. 
 Or, înainte de a ajunge la fundul gropii, 
 leii i-au înhăţat şi le-au sfărâmat oasele. 
26 Atunci regele Darius a scris tuturor popoarelor şi limbilor, 
 care locuiau pe tot pământul: „Pace şi bunăstare tuturor! 
27 Din porunca mea, se promulgă această hotărâre: 
 «Pe toată întinderea împărăţiei mele 
 oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Daniel şi să-l cinstească. 
 Căci el este Dumnezeul cel viu, care rămâne veşnic; 
 împărăţia lui nu va fi distrusă şi domnia lui nu va avea sfârşit. 
28 El eliberează şi mântuieşte; 
 el face fapte mari şi minuni în cer şi pe pământ. 
 El l-a salvat pe Daniel din ghearele leilor!»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 
 
 R.:  Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor. 
 
68 Voi, rouă şi burniţă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
69 Voi, ger şi frig, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
70 Voi, gheaţă şi zăpadă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
71 Voi, nopţi şi zile, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
72 Voi, lumină şi întuneric, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
73 Voi, nori şi fulgere, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
74 Tu, pământule, binecuvântează-l pe Domnul. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  A căzut Babilonul cel mare! 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am mai văzut un înger care se cobora din cer; 
 el primise o putere aşa de mare 
 încât pământul s-a luminat de strălucirea lui. 
2 El a strigat cu glas puternic: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! 
 Iată a ajuns o locuinţă a diavolilor, 
 o cloacă a tuturor duhurilor necurate, 
 un coteţ al tuturor păsărilor spurcate şi răpitoare!”. 
21 Atunci un înger puternic a luat o piatră, mare cât o piatră de moară, 
 a aruncat-o în mare şi a strigat: 
 „Aşa de violent va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, 
 şi nu o vor mai găsi! 
22 Sunetele cântăreţilor din harpă şi din alte instrumente, 
 ale cântăreţilor din fluier şi trompetă 
 nu se vor mai auzi niciodată în tine. 
 Nu se va mai afla în tine nici un fel de meseriaş, 
 huruitul morii nu se va mai auzi niciodată; 
23 lumina lămpii nu va mai arde; 
 cântecul mirelui şi al miresei nu se vor mai auzi în tine, 
 deoarece negustorii tăi stăpâneau pământul, 
 iar vrăjitoriile tale au dus la rătăcire toate popoarele”. 
19,1 După aceea, am auzit în cer un glas puternic ca al unei mulţimi  
 imense, 
 care ziceau: „Aleluia! 
 Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru! 
2 Căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte, 
 el a judecat pe Prostituata cea Mare, 
 care ducea la desfrânare pământul prin destrăbălarea ei; 
 el a lovit-o, ca să se răzbune sângele slujitorilor săi din mâinile ei!”. 
3 Şi mulţimea a strigat din nou: „Aleluia!”. 
 Şi din ea se ridică fum în vecii vecilor. 
9a Atunci un înger mi-a spus: „Scrie! 
 Fericiţi sunt cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. Ap 19,9a) 
 
 R.:  Fericiţi sunt cei chemaţi 
   la ospăţul de nuntă al mielului! 
 
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R... 
 
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R... 
 
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R... 
 
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R... 
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 ALELUIA Lc 21,28 
  (Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, 
     căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, 
       până se va sfârşi timpul păgânilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,20-28 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Când veţi vedea Ierusalimul încercuit de armate 
 să ştiţi că devastarea lui este foarte aproape. 
21 Atunci cei care vor fi în Iudeea să fugă în munţi, 
 cei care vor fi în cetate să plece din ea, 
 cei care vor fi la câmp să nu se întoarcă în cetate, 
22 căci acestea vor fi zilele în care Dumnezeu va face dreptate, 
 ca să se împlinească toate cuvintele Scripturii. 
23 Vai de femeile însărcinate şi de cele care vor alăpta în zilele acelea, 
 căci va fi o mare strâmtorare în ţară, 
 o mare mânie împotriva acestui popor. 
24 Vor cădea de ascuţişul sabiei, 
 vor fi târâţi în captivitate la toate popoarele păgâne, 
 Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, 
 până se va sfârşi timpul domniei lor. 
25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, 
 iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta 
 din pricina vuietului mării şi al valurilor. 
26 Oamenii vor muri de groază în aşteptarea celor ce vor veni peste  
 lume, 
 căci puterile cerului se vor clătina. 
27 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori 
 cu putere şi cu slavă mare. 
28 Când vor începe să se întâmple acestea, 
 ridicaţi-vă capetele şi priviţi în sus, 
 pentru că mântuirea voastră se apropie!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Am văzut pe cineva venind pe norii cerului, 
      ca un fiu al omului. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 7,2-14 
 
 
2  Eu, Daniel, 
  am avut în timpul nopţii această viziune: 
 Cele patru vânturi ale cerului suflau cu putere peste marea cea mare. 
3 Din mare ieşiră patru fiare, fiecare având o altă înfăţişare. 
4 Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur. 
 În timp ce priveam, aripile i-au fost smulse 
 şi ea a fost înălţată de la pământ şi ridicată în picioare ca un om. 
 Şi i s-a dat o inimă omenească. 
5 A doua fiară semăna cu un urs şi era ridicată numai pe jumătate; 
 avea în gură, între dinţi, trei coaste de animal şi i s-a zis: 
 „Scoală-te şi mănâncă mai multă carne!”. 
6 M-am uitat în continuare şi am văzut o altă fiară, 
 care semăna cu un leopard, dar avea pe spate patru aripi de pasăre; 
 avea de asemenea patru capete. 
 Ei i s-a dat stăpânirea. 
7 Apoi, în timpul viziunii de noapte am văzut o a patra fiară fioroasă, 
 înspăimântătoare şi extraordinar de puternică. 
 Avea dinţi enormi de fier: mânca şi sfărâma, 
 iar ceea ce rămânea călca în picioare. 
 Era cu totul deosebită de celelalte trei fiare şi avea zece coarne. 
 
8 Pe când mă uitam la aceste coarne, 
 a crescut printre ele un alt corn mic 
 şi din faţa lui au fost smulse primele trei coarne. 
 Acest corn avea ochi ca ochii de om, şi o gură care vorbea cu trufie. 
9 Am privit mai departe: 
 au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. 
 Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna  
 curată. 
 Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 
10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. 
 Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. 
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 Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 
11 Privind, auzeam cuvintele semeţe pe care le rostea acel corn; 
 şi am văzut că fiara a fost ucisă, iar leşul ei a fost aruncat în foc. 
12 Celorlalte fiare li s-a luat puterea, 
 dar li s-a prelungit viaţa pentru un anumit timp stabilit de mai  
 înainte. 
13 Privind în continuare, în vedenia de noapte, 
 am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. 
 El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 
14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. 
 Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile 
 trebuie să-i slujească lui. 
 Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, 
 iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 
 
 R.:  Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor. 
 
75 Voi, munţi şi dealuri, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
76 Voi, plantelor de pe pământ, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
77 Voi, izvoarelor, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
78 Voi, mări şi fluvii, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
79 Voi, peşti şi balene, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
80 Voi, păsările cerului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
81 Voi, fiare sălbatice şi animale domestice, 
 binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Morţii au fost judecaţi după faptele lor. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 20,1-4.11 – 21,2 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am văzut un înger coborându-se din cer: 
 avea în mână cheia adâncului şi un lanţ enorm. 
2 El a pus mâna pe Balaur, pe Şarpele dintru început, 
 adică pe Diavol sau Satana, şi l-a legat în lanţuri pentru o mie de ani. 
3 El l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi apoi l-a sigilat 
 ca să-l împiedice de a duce naţiunile la rătăcire, 
 până ce se vor împlini cei o mie de ani. 
 După aceea, trebuie eliberat pentru scurtă vreme. 
4 Apoi, am văzut nişte tronuri 
 şi cei care s-au aşezat pe ele au primit puterea de a judeca. 
 Am văzut de asemenea sufletele celor decapitaţi 
 pentru că l-au mărturisit pe Isus şi cuvântul lui Dumnezeu, 
 care nu au adorat Fiara şi chipul ei 
 şi n-au primit pecetea ei pe frunte sau pe mână; 
 ei au revenit la viaţă 
 şi au domnit împreună cu Cristos timp de o mie de ani. 
11 După aceea, am văzut un tron mare şi alb şi pe cel care şedea pe tron. 
 Pământul şi cerul au dispărut dinaintea lui fără urmă. 
12 Am văzut de asemenea morţi, mari şi mici, 
 stând în picioare în faţa tronului; 
 au fost deschise nişte cărţi, apoi încă o carte, care este cartea vieţii, 
 şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, 
 conform cu cele scrise în acele cărţi. 
13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea, 
 moartea şi locuinţa morţilor i-au dat de asemenea înapoi 
 pe cei pe care îi aveau în stăpânire 
 şi fiecare a fost judecat după faptele sale. 
14 În cele din urmă, 
 moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iezerul de foc. 
 Acest iezer de foc este a doua moarte. 
15 Toţi cei care n-au fost găsiţi scrişi în cartea vieţii, 
 au fost aruncaţi în iezerul de foc. 
21,1 Şi am văzut un cer nou şi un pământ nou, 
 căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut şi marea nu mai este. 
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2 Atunci am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6a şi 8a (R.: cf. Ap 21,38) 
 
 R.:  Iată, locuinţa Domnului 
   este printre oameni! 
 
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte 
 de dorul casei Domnului, 
 inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R... 
 
4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost 
 şi rândunica un cuib pentru puii săi: 
 altarele tale, Stăpâne al universului, 
 împăratul meu şi Dumnezeul meu! R... 
 
5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, 
 pentru că te pot lăuda mereu. 
6a Fericit este omul care îşi află tăria în tine 
8a Pe măsură ce se apropie de casa ta, le creşte înflăcărarea. R... 
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 ALELUIA Lc 21,28 
  (Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, 
     căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Când veţi vedea împlinindu-se toate acestea 
       să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,29-33 
 
 
 
29  În timpul acela, 
  Isus le-a spus ucenicilor săi această asemănare: 
 „Priviţi la smochin şi la toţi ceilalţi arbori: 
30 când vedeţi că au dat mugurii 
 vă daţi seama că vara este de acum aproape. 
31 La fel şi voi, când veţi vedea împlinindu-se toate acestea, 
 să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
32 Vă spun adevărul: 
 Nu va trece această generaţie, până când nu se vor împlini toate. 
33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
 

ANUL I 
 
 LECTURA I  Domnia şi puterea 
      vor fi date poporului alcătuit din sfinţii Celui Preaînalt. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 7,15-27 
 
 
15  Eu, Daniel, 
  eram cu sufletul cuprins de îngrijorare, 
 căci viziunile pe care le aveam mă tulburau. 
16 M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau lângă tron 
 şi l-am rugat să-mi explice clar toate acestea. 
 El mi-a răspuns, explicându-mi semnificaţia celor văzute: 
17 „Aceste fiare mari, în număr de patru, 
 sunt cei patru regi care se vor ridica pe pământ. 
18 Dar cei care vor primi domnia şi o vor avea pentru toată veşnicia 
 sunt sfinţii Celui Preaînalt”. 
19 Apoi l-am întrebat cu privire la a patra fiară, 
 care era deosebită de toate celelalte şi înspăimântător de puternică, 
 cu dinţii de fier şi gheare de bronz, care devora şi sfărâma, 
 iar ceea ce rămânea călca în picioare. 
20 L-am întrebat şi cu privire la cele zece coarne de pe capul ei 
 şi cu privire la cornul care îi crescuse 
 făcând să cadă cele trei coarne dinaintea lui: 
 acest corn care avea ochi, gură care vorbea cu trufie 
 şi care era mai impunător decât celelalte. 
21 Eu văzusem cum acest corn lupta împotriva sfinţilor şi-i biruia, 
22 până când a venit cel bătrân 
 care a pronunţat sentinţa în favoarea sfinţilor Celui Preaînalt. 
 Astfel a venit timpul în care sfinţii au luat în stăpânire domnia. 
23 La aceste întrebări îngerul mi-a răspuns: 
 „A patra fiară este o a patra împărăţie pe pământ, 
 care va fi deosebită de toate celelalte împărăţii. 
 Ea va devora tot pământul, îl va călca în picioare şi îl va zdrobi. 
24 Cele zece coarne sunt cei zece regi 
 care se vor ridica din această împărăţie; 
 dar după ei se va ridica un alt rege, 
 care va fi cu totul deosebit de cei dinaintea lui 
 şi va răsturna pe trei dintre ei, 
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25 va rosti cuvinte duşmănoase faţă de Cel Preaînalt, 
 îi va prigoni pe sfinţii Celui Preaînalt 
 şi va căuta să schimbe zilele sfinte de sărbătoare şi legea. 
26 Sfinţii vor fi daţi în puterea lui, pentru o perioadă, 
 apoi pentru două perioade şi pentru încă o jumătate de perioadă, 
 după care se va ţine judecata şi fiecărui rege i se va lua puterea, 
 care-i va fi distrusă şi nimicită pentru totdeauna. 
27 Atunci domnia, stăpânirea şi slava tuturor împărăţiilor de pe pământ 
 vor fi date poporului alcătuit din sfinţii Celui Preaînalt. 
 Împărăţia lui este o împărăţie veşnică 
 şi toţi regii îi vor sluji şi îl vor asculta”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,82.83.84.85.86.87 
 
 R.:  Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor. 
 
82 Voi, fiii oamenilor, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
83 Voi, fiii lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
84 Voi, preoţii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
85 Voi, slujitorii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
86 Voi, duhuri şi suflete ale drepţilor, 
 binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
 
87 Voi, cei sfinţi şi cei cu inima smerită, 
 binecuvântaţi-l pe Domnul. R... 
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ANUL AL II-LEA 
 
 LECTURA I  Noapte nu va mai fi, pentru că Domnul îi va lumina. 
 
 Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 22,1-7 
 
 
1  Eu, Ioan, 
  am avut această viziune: 
 un înger mi-a arătat apa vieţii: 
 un fluviu strălucitor, ca de cristal, 
 care izvorăşte de lângă tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. 
2 În centrul pieţei cetăţii, între cele două braţe ale fluviului, 
 este un arbore al vieţii, care dă roade de douăsprezece ori, 
 rodeşte în fiecare lună, 
 iar frunzele lui sunt medicament pentru popoarele păgâne. 
3 Nimic nu va mai fi sub blestem. 
 Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în cetate, 
 iar slujitorii lui i se vor închina, 
4 îi vor vedea faţa şi numele lui va fi scris pe frunţile lor. 
5 Nu va mai exista noapte, nu va mai fi nevoie de lumina vreunei lămpi, 
 nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, 
 iar ei vor domni pentru vecii vecilor. 
6 Apoi îngerul mi-a zis: 
 „Aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate. 
 Domnul Dumnezeul care îi inspiră pe profeţi, l-a trimis pe îngerul  
 său, 
 ca să arate slujitorilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. 
7 Iată, eu vin curând! 
 Fericit este acela care păzeşte cuvintele profetice ale acestei cărţi!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: cf. 1 Cor 16,22b; Ap 22,20b) 
 
 R.:  Maranatha! 
   Vino, Doamne Isuse! 
 
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R... 
 
3 Căci mare Dumnezeu este Domnul 
 şi mare împărat peste tot pământul: 
4 în mâna lui sunt adâncimile pământului 
 şi ale lui sunt înălţimile munţilor. 
5 A lui este marea: căci el a făcut-o 
 şi mâinile lui au format uscatul. R... 
 
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de  
 dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R... 
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 ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul; 
     ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vegheaţi ca să scăpaţi de toate nenorocirile care 

vor veni. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,34-36 
 
 
 
34  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastre 
 din pricina chefurilor, a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia 
 şi ziua aceea să nu vină peste voi fără de veste. 
35 Căci ea va veni ca un laţ 
 peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ. 
36 Vegheaţi, aşadar, tot timpul şi rugaţi-vă, 
 ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni 
 şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ALELUIA 

 
 1. ALELUIA Ez 33,11 
  (Aleluia) Nu vreau moartea celui păcătos, 
     ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu.  
  (Aleluia) 
 
 2. ALELUIA Ps 24,4a.5a 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale 
     şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia) 
 
 3. ALELUIA Ps 32,22 
  (Aleluia) Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
     pentru că şi speranţa noastră este în tine. (Aleluia) 
 
 4. ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 5. ALELUIA Ps 118,135 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină, 
     învaţă-mă legile tale. (Aleluia) 
 
 6. ALELUIA Ps 129,5 
  (Aleluia) Speranţa mea este în Domnul; 
     eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia) 
 
 7. ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul, 
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 8. ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu 
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
 
 9. ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
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 10. ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 11. ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune, 
     să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia) 
 
 12. ALELUIA Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, 
     stăpânul cerului şi al pământului, 
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
 
 13. ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
     şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 14. ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, 
     căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 15. ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 16. ALELUIA Mt 17,14-20 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
 
 17. ALELUIA Mt 23,9a.10b 
  (Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri; 
     şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul.  
  (Aleluia) 
 
 18. ALELUIA Mt 24,42a.44 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
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 19. ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie.  
  (Aleluia) 
 
 20. ALELUIA Mc 4,19 
  (Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, 
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
 
 21. ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii 
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 22. ALELUIA Mc 11,10 
  (Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; 
     binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, 
     împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia) 
 
 23. ALELUIA Lc 4,18 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
     el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia) 
 
 24. ALELUIA Lc 4,18-19 
  (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; 
     să predic celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
 
 25. ALELUIA Lc 6,23ab 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă; 
     căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
 
 26. ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi 
     şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia) 
 
 27. ALELUIA Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia) 
 
 28. ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia) 
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 29. ALELUIA cf. Lc 12,35.40 
  (Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul; 
     căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 
  (Aleluia) 
 
 30. ALELUIA cf. Lc 19,38; 2,14 
  (Aleluia) Preamărit să fie regele nostru care vine în numele 

Domnului; 
     mărire lui Dumnezeu cel Preaînalt şi pace pe pământ.  
  (Aleluia) 
 
 31. ALELUIA Lc 21,28 
  (Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, 
     căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia) 
 
 32. ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul; 
     ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. 
  (Aleluia) 
 
 33. ALELUIA In 1,49b 
  (Aleluia) Învăţătorule, tu eşti Fiul lui Dumnezeu. 
     Tu eşti regele poporului ales. (Aleluia) 
 
 34. ALELUIA In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos 
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 35. ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
 
 36. ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
 
 37. ALELUIA In 6,56 
  (Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
     rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia) 
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 38. ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; 
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 
 39. ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; 
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
 40. ALELUIA In 8,31b-32 
  (Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune 

Domnul, 
     veţi fi cu adevărat ucenicii mei şi veţi cunoaşte adevărul. 
  (Aleluia) 
 
 41. ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 42. ALELUIA In 12,31b-32 
  (Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia 
     va fi dat afară, spune Domnul, 
     iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ, 
     îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia) 
 
 43. ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi.  
  (Aleluia) 
 
 44. ALELUIA In 14,5 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul; 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 45. ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul, 
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 46. ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
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 47. ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 48. ALELUIA In 15,5 
  (Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul, 
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 
 49. ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. 
  (Aleluia) 
 
 50. ALELUIA In 15,26b.27a 
  (Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune 

Domnul; 
     de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia) 
 
 51. ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; 
     sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia) 
 
 52. ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
 53. ALELUIA Rom 8,15 
  (Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii 

adoptivi 
     şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”.  
  (Aleluia) 
 
 54. ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, 
     iar nouă ne-a încredinţat 
     misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia) 
 
 55. ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, 
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
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 56. ALELUIA Gal 6,14 
  (Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, 
     prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru  
     lume. 
  (Aleluia) 
 
 57. ALELUIA Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos 
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, 
     ca să putem înţelege speranţa pe care o dă chemarea lui.  
  (Aleluia) 
 
 58. ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. 
  (Aleluia) 
 
 59. ALELUIA Fil 3,8-9 
  (Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul, 
     ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia) 
 
 60. ALELUIA 1 Tes 2,13 
  (Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, 
     căci nu este un cuvânt omenesc, 
     ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. 
  (Aleluia) 
 
 61. ALELUIA 1 Tes 5,18 
  (Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate, 
     aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. 
  (Aleluia) 
 
 62. ALELUIA 2 Tes 2,14 

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat 
     să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 63. ALELUIA 1 Tim 5,18 
  (Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate, 
     aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. 
  (Aleluia) 
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 64. ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, 
     iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire.  
  (Aleluia) 
 
 65. ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: 
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 66. ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, 
     ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
 
 67. ALELUIA Iac 1,21 
  (Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi, 
     căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia) 
 
 68. ALELUIA 1 Pt 1,25 
  (Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci, 
     iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. 
  (Aleluia) 
 
 69. ALELUIA 1 Pt 4,14 
  (Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi 

sunteţi, 
     deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.  
  (Aleluia) 
 
 70. ALELUIA 1 In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos 
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 71. ALELUIA 1 In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi: 
     el l-a trimis pe Fiul său 
     ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
 
 72. ALELUIA 1 In 4,12 
  (Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi 
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     şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 73. ALELUIA Ap 1,5-6 
  (Aleluia) Isus Cristos este cel dintâi care a înviat din morţi; 
     ale lui sunt mărirea şi puterea în vecii vecilor. (Aleluia) 
 
 74. ALELUIA Ap 2,10c 
  (Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul; 
     şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia) 
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tot poporul a răspuns: „Amin!”. 454 
Iob 
 1,6-22 - Domnul a dat, Domnul a luat; să fie numele Domnului binecuvântat! 439 
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 56,1.6-7 - Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel sfânt... 134 
 66,18-21 - Trimişii Domnului vor aduna pe toţi fraţii voştri dintre toate popoarele. 192 
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 3,1-10 - Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.  494 
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 9b-10.12-17 - Primeşte-l pe Onesim, nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate preaiubit. 285 
Evrei 
 2,9-11 - Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură origine. 479 
 4,12-13 - Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în adâncul sufletului.  530 
 4,14-16 - Să ne apropiem cu încredere de tronul harului.  575 
 5,1-6 - Deşi era Fiul lui Dumnezeu a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit. 620 
 7,23-28 - Isus, pentru că rămâne veşnic, are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul.

 663 
 9,24-28 - Cristos s-a jertfit pentru iertarea păcatelor. 709 
 10,11-14.18 - Isus, prin jertfa sa unică, a condus pentru totdeauna la desăvârşire 

pe cei care primesc de la el sfinţenia. 757 
 11,1-2.8-12 - Abraham aştepta cetatea, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu.

 92 
 11,1-2.8-19 - Abraham aştepta cetatea, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu.

 90 
 12,1-4 - Să parcurgem cu perseverenţă cursa de alergare care ne stă în faţă. 144 
 12,18-19.21-24a - V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu.

 240 
 12,5-7.11-13 - Pe cine îl iubeşte Domnul îl pedepseşte. 193 
Iacob 
 1,17-18.21b-22.27 - Puneţi cuvântul în practică.  235 
 2,1-5 - Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca să fie moştenitorii împărăţiei sale?

 281 
 2,14-18 - Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă. 327 
 3,16 – 4,3 - Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată 

acolo unde domneşte pacea. 382 
 5,1-6 - Bogăţiile voastre vor putrezi. 429 
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2 Ioan 
 4-9 - Cine rămâne statornic în învăţăturile lui Dumnezeu acela trăieşte în unire cu 

Tatăl şi cu Fiul. 740 
 
3 Ioan 
 5-8 - Este datoria noastră să primim bine pe fraţi, ca astfel să conlucrăm la răspândirea 

adevărului. 746 
Apocalipsul  
 1,1-5a; 2,1-5a - Adu-ţi aminte de unde ai căzut şi converteşte-te. 767 
 1,5-8 - Stăpânitorul peste regii pământului a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru 

Dumnezeu. 811 
 10,8-11 - Am luat cărticica şi am mâncat-o.  794 
 11,4-12 - Aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului. 800 
 14,1-3.4b-5 - Aveau înscrise pe frunţile lor numele Mielului şi pe cel al Tatălui. 820 
 14,14-19 - A sosit timpul secerişului, căci pe pământ holdele sunt coapte. 826 
 15,l-4 - Cântau cântecul lui Moise şi cântecul în cinstea Mielului.  832 
 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a - A căzut Babilonul cel mare! 838 
 20,1-4.11 – 21,2 - Morţii au fost judecaţi după faptele lor. 846 
 22,1-7 - Noapte nu va mai fi, pentru că Domnul îi va lumina. 853 
 3,1-6.14-22 - Dacă cineva îmi va deschide uşa, voi intra la el şi voi lua masa cu el. 773 
 4,1-11 - Sfânt e Domnul Dumnezeul Atotputernic, cel care era, care este şi care va veni.

 780 
 5,1-10 - Mielul a fost jertfit şi cu sângele său ne-a răscumpărat din toate naţiunile.  788 
 
 
  PSALMI ŞI CÂNTĂRI 
 
Deuteronom 
 32,3-4a.7.8.9 şi 12 - Doamne Dumnezeul nostru, noi suntem poporul tău! 103 
 32,18-19.20.21 - Iartă-ne, Dumnezeule, pentru că am păcătuit! 150 
 32,26-27.28a şi 30.35cd-36ab - Domnul singur este stăpânul vieţii şi al morţii. 156 
 32,35cd-36ab.39abcd.41 - Tu eşti, Doamne, stăpânul vieţii! 72 
1 Cronici 
 29,10.11abc.11d-12a.12bcd - Preamărim, Doamne, numele tău sfânt! 793 
Psalmi 
 1,1-2.3.4 şi 6 - Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul! 506, 552, 600, 629, 

768 
 3,2-3.4-5.6-7 - Domnul este apărătorul meu în orice primejdie. 772 
 5,5-6.7.12 - Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea cea dreaptă. 290 
 8,2-3a.4-5.6-7 - Tu, Doamne, l-ai pus pe Fiul tău stăpânitor peste toate. 567 
 9,2-3.4 şi 6.16 şi 19 - Te preamăresc, Doamne, pentru dreptatea ta! 799 
 9,2-3.6 şi 16.8-9 - Domnul va judeca lumea cu dreptate. 511 
 9,8-9.10-11.12-13 - Tu nu-i părăseşti, Doamne, pe cei care se încred în tine! 77 
 12,4-5.6 - Ocroteşte-mă, Doamne, căci mă încred în tine! 638 
 14,2-3ab.3cd-4ab.5 - Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului. 234, 393, 775 
 15,1-2a şi 5.7-8.11 - Domnul este partea mea de moştenire! 130, 310 
 15,5 şi 8.9-10.11 - Ocroteşte-mă, Doamne, căci tu eşti speranţa mea! 756 
 16,1.2-3.6-7 - Pleacă-ţi urechea spre mine, Doamne, şi ascultă cuvintele mele! 441 
 16,1.5-6.8b şi 15 - Cu nesaţ voi privi, Doamne, strălucirea feţei tale! 713 
 16,1.5-6.8bc şi 15 - Dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. 779 
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 16,1.6-7.8b şi 15 - Cu bucurie, Doamne, voi contempla chipul tău. 367 
 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51 - Ajută-ne, Doamne, să te iubim din toată inima! 75 
 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab - Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea! 615, 662 
 18,2-3.4-5 - Cerurile fac cunoscută mărirea lui Dumnezeu. 545, 739 
 18,8.9.10.11 - Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul. 456 
 18,8.10.12-13.14 - Legea Domnului este bucuria inimii mele.  428 
 20,2-3.4-5.6-7 - Orice putere vine de la tine, Doamne! 159 
 22,1-2a.2b-3.5.6 - Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 805 
 22,1-3a.3b-4.5.6 - Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 161, 522, 730 
 21,26b-27.28 şi 30.31-32 - Te preamărim, Doamne, în adunarea celor care te iubesc.

 677 
 23,1-2.3-4ab.5-6 - Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu. 262, 607, 610, 

720, 821 
 24,4bc-5.6-7.8-9 - Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi iubirea ta! 423 
 26,1.4.13-14 - Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii. 250, 683, 686 
 26,7-8a.8b-9abc.13-14 - Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.

 458 
 27,2.7.8-9 - Preamărit să fie Domnul care îmi ascultă rugăciunea. 340 
 31,1-2.5.11 - Fericit este omul căruia tu, Doamne, îi ierţi păcatele! 560 
 32,1-2.4-5.10 şi 11 - Plin este pământul de bunătatea Domnului! 220 
 32,1-2.4-5.11-12.18-19 - Plin este pământul de bunătatea Domnului! 602 
 32,1-2.4-5.12-13 - Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 562 
 32,1 şi 12.18-19.20 şi 22 - Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire.

 89 
 32,2-3.4-5.12 şi 22 - Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. / 

Fericit este poporul lui Dumnezeu.  355 
 32,4-5.18-19.20 şi 22 - Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum şi speranţa noastră 

este în tine. 574 
 32,12-13.14-15.20-21 - Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire.

 257 
 32,12-13.18-19.20-21 - Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire.

 225 
 32,26-27ab.27cd-28a.30.35cd-36ab - Domnul singur este stăpânul vieţii şi al morţii.

 156 
 33,2-3.4-5.6-7.8-9 - Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!  85 
 33,2-3.10-11.12-13.14-15 - Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul! 139 
 33,2-3.16-17.18-19 - Voi lăuda pe Domnul întotdeauna. 723 
 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 - Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul! 189 
 33,2-3.17-18.19 şi 23 - Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. 623 
 36,3-4.5-6.27-28.39-40 - Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul. 268 
 36,3-4.18 şi 23.27 şi 29 - Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul. 725 
 39,2.3.4.18 - Doamne Dumnezeule, vino repede în ajutorul meu! 143 
 39,5.7-8a.8b-9.10 - Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!  166 
 39,7-8a.8b-9.10.17 - Noi vestim moartea Domnului până la venirea lui. 342, 589 
 41,2.3.5bcd - Sufletul meu este însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu! 655 
 42,1.2.3.4 - Eu nădăjduiesc în Domnul, căci el este mântuitorul meu. 412 
 44,11-12.14-15.16-17 - Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi privirea! 301 
 48,6-7.8-10.17-18.19-20 - Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia 

cerurilor. 365 
 49,1-2.5-6.14-15 - Cine merge pe calea cea dreaptă îl preamăreşte pe Domnul. 787 
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 50,3-4.5-6a.12-13 - Ai milă de noi, Doamne, şi iartă-ne păcatele! 48 
 50,3-4.12-13.17 şi 19 - Mă voi ridica şi voi merge la Tatăl meu. 331 
 50,12-13.14-15.18-19 - Spală-mă, Doamne, de toate păcatele! 65, 132, 168 
 51,10.11 - Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu întotdeauna.  255 
 53,3-4.5.6 şi 8 - Tu, Doamne, eşti ocrotitorul vieţii mele. 381 
 53,3-4.6 şi 8 - Fii tu, Doamne, ocrotitorul vieţii mele! 271 
 55,10.11-12.13-14 - Voi umbla înaintea Domnului, în lumina celor vii.  372 
 61,2-3.6-7.9 - Dumnezeu îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale. 550 
 61,6-7.9 - Mântuirea mea vine de la Domnul. 288 
 62,2.3-4.5-6.7-8 - Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!  704 
 62,2.3-4.5-6.8-9 - Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!  229 
 65,2-3a.5 şi 8.16-17 - Binecuvântat să fie Dumnezeu, ocrotitorul vieţii noastre! 108 
 66,2-3.5.6 şi 8 - Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul! 135 
 67,2 şi 4.6-7ab.20-21 - Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii. 627 
 67,4-5ac.6-7ab.10-11 - În bunătatea ta, Doamne, ai grijă de cel sărman. 239 
 68,30-31.33-34.36-37 - La vreme potrivită ascultă-mă, Doamne! 670 
 68,33-35.36-37 - Strigătul săracilor să ajungă la tine, Doamne! 467 
 76,12-13.14-15.16 şi 21 - Ne amintim cu bucurie, Doamne, de faptele tale minunate.

 70 
 77,3 şi 4bc.23-24.25 şi 54 - Tu ne dai, Doamne, pâine din ceruri. 32 
 77,56-57.58-59.61-62 - Iartă, Doamne, fărădelegea poporului tău! 116 
 78,1-2.3-5.8.9 - Pentru slava numelui tău, eliberează-ne, Doamne! 462 
 79,9 şi 12.13-14.15-16.19-20 - Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău, căci el este via ta!

 473 
 80,12-13.14-15.16-17 - Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de glasul tău! 41 
 81,3-4.6-7 - Domnul vine să judece pe toţi locuitorii pământului. 728 
 83,3.4.5-6a şi 8a - Iată, locuinţa Domnului este printre oameni! 848 
 83,3.4.5-6.12 - Doamne Dumnezeul nostru, cât de plăcut este în casa ta! 313 
 84,9ab-10.11-12.13-14 - Slava ta, Doamne, să locuiască în mijlocul nostru! 80, 181, 591 
 84,9.11-12.13-14 - Doamne, tu eşti izvorul păcii pentru poporul tău! 154 
 85,3-4.5-6.9-10 - Doamne, tu eşti îndelung răbdător şi plin de îndurare! 501 
 86,1-3.4-5.6-7 - Dumnezeul păcii este în mijlocul nostru!  444 
 87,2-3.4-5.6.7-8 - Rugăciunea mea să ajungă până la tine, Doamne! 446 
 87,10bc-11.12-13.14-15 - Rugăciunea mea să ajungă la tine, Doamne! 452 
 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 - Tu ai rămas, Doamne, adăpostul nostru din neam în neam.

 284, 409, 420 
 89,3-4.12-13.14 şi 17 - Revarsă, Doamne, îndurarea ta asupra noastră ca să ne bucurăm şi 

să ne veselim! 213 
 89,12-13.14-15.16-17 - Satură-ne, Doamne, dis-de-dimineaţă cu iubirea ta şi ne vom 

bucura!  529 
 92,1ab.1c-2.5 - Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate! 810 
 93,12-13a.14-15.17-18 - Mare este iubirea ta, Doamne, faţă de poporul tău!  653 
 94,1-2.3-5.6-7 - Maranatha! Vino, Doamne Isuse! 854 
 94,1-2.6-7.8-9 - O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!

 37, 63, 276, 484 
 95,1-2a.2b-3.4-5 - Vestiţi tuturor popoarelor, minunile Domnului!  199 
 95,1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac - Daţi Domnului mărire şi cinste! 570 
 95,1 şi 3.4-5.11-12.13 - Domnul vine ca să judece pământul. 244 
 95,10.11-12.13 - Domnul vine să judece pământul! 205, 827 
 96,1 şi 2b.5-6.10.11-12 - Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul. 218 
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 96,1-2.5-6.11-12 - Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul!  517 
 97,1.2-3ab.3c-4 - Dumnezeu şi-a descoperit mântuirea în faţa tuturor popoarelor. 536, 

540, 691 
 97,1.2-3ab.3c-4.5-6 - Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea sa. 557 
 97,1.2-3ab.7-8.9 - Doamne, Dumnezeule Atotputernic, cât de minunate sunt lucrările tale!

 833 
 97,1.7-8.9 - Tot pământul să-l laude pe Domnul! 223 
 97,2-3ab.3c-4.5-6 - Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa. 260 
 97,5-6.7-9a.9bc - Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. 760 
 99,2.3.4.5 - Noi suntem ai lui Dumnezeu, căci el este Creatorul nostru! 266, 349, 370, 586, 

840 
 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6 - Dăruieşte-mi, Doamne, o inimă curată! 347 
 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 - Dumnezeu va aduna poporul său când va apărea în mărire.

 51, 438 
 102,1-2.3-4.9-10.11-12 - Domnul este bun şi plin de îndurare. 321 
 104,2-3.4-5.6-7 - Domnul nu uită niciodată legământul său. 519, 688 
 104,2-3.36-37.42-43 - Preamăriţi-l pe Domnul pentru faptele sale minunate! 745 
 104,6-7.8-9.42-43 - Domnul îşi aduce aminte întotdeauna de legământul său. 565 
 105,6-7a.13-14.21-22.23 - Doamne, ai milă de poporul tău! 57 
 105,34-35.36-37.39-40.43ab şi 44 - Adu-ţi aminte de noi, Doamne, căci suntem poporul 

tău!  148 
 106,2-3.4-5.6-7.8-9 - Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

 175 
 108,21-22.26-27.30-31 - Mântuieşte-mă, Doamne, după marea ta îndurare!  643 
 110,1-2.3-4.5-6 - Domnul nu uită niciodată de legământul său. 352, 513, 650 
 110,1-2.7-8.9 şi 10c - Domnul nu uită niciodată legământul său! 491 
 110,7-8.9.10 - Minunate sunt lucrările Domnului! 358 
 111,1-2.3-4.5-6 - Fericit este omul care se teme de Domnul! 747 
 111,1-2.4-5.9 - Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie. 681 
 111,1-2.5-6.8 şi 9 - Fericit este omul care se teme de Domnul. 700 
 112,1-2.3-4.5-6 - Te preamărim, Doamne, pentru slava ta cea mare! 111 
 112,1-2.3-4.5a şi 6-7 - Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac! 316, 542 
 112,1-2.4-6.7-8 - Lăudaţi-l pe Domnul care îl înalţă pe cel sărac.  385 
 113,1-2.3-4.5-6 - Aleluia; cu noi este Dumnezeu! 114 
 114,1-2.3-4.5-6.8-9 - Voi umbla în prezenţa Domnului pe pământul celor vii. 326 
 115,12-13.17-18 - Îţi vom aduce, Doamne, jertfa noastră de laudă. 318 
 116,1.2 - Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia! 193, 503 
 117,1-2.16ab-17.28 - Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun. 360 
 118,1.2.10.11.17.18 - Fericiţi sunt aceia care umblă în legea Domnului. 741 
 118,1.27.30.34.35.44 - Condu-ne, Doamne, pe calea poruncilor tale! 399 
 118,14.24.72.103.111.131 - Cât de plăcute sunt cuvintele tale, Doamne. 105, 795 
 118,29.43.79.80.95.102 - Învaţă-mă, Doamne, poruncile tale!  44 
 118,29.72.89.101.104.163 - Legea ta, Doamne, este o făclie pentru picioarele mele. 404 
 118,41.43.44-45.47.48 - Să coboare asupra mea, Doamne, bunăvoinţa ta! 547 
 118,53.61.134.150.155.158 - Dă-mi putere, Doamne, să împlinesc voinţa ta!  766 
 118,66.68.76.77.93.94 - Învaţă-mă, Doamne, să împlinesc poruncile tale! 605 
 118,66.71.75.91.125.130 - Arată-mi, Doamne, lumina feţei tale! 469 
 118,89.90.91.130.135.175 - Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci! 733 
 118,97.98.99.100.101.102 - Cât de mult iubesc Legea ta, Doamne, Dumnezeule. 246 
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 120,1-2.3-4.5-6.7-8 - Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerul şi pământul.
 580 

 121,1-2.3-4a.4b-5 - Vom merge cu bucurie în casa Domnului.  397, 612 
 121,1-2.4-5 - Vom merge cu bucurie în casa Domnului! 814 
 121,1-2.4b-5 - Vom merge cu bucurie în casa Domnului!  693 
 123,1-3.4-6.7-8 - Ajutorul nostru este în numele Domnului! 594 
 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 - Să ne bucurăm în Domnul, căci a făcut pentru noi lucruri minunate!

 391, 619, 633 
 127,1-2.3.4-5 - Fericit este omul care se teme de Domnul! 179, 635, 750 
 127,1-2.3.4-5.6 - Să ne binecuvânteze Domnul în toate zilele vieţii noastre!  478 
 127,1-2.4-5 - Fericit este omul care se teme de Domnul! 210 
 129,1-2.3-4ab.4c-5 - Cine crede în tine, Doamne, va ajunge la mântuire. 555 
 129,1-2.3-4ab.7-8 - Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai rămâne în 

viaţă? 495 
 130,1.2.3 - Tu eşti, Doamne, izvorul păcii adevărate! 658, 672, 675 
 135,1-3.16-18.21-22 şi 24 - Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea 

lui! 121 
 136,1-2.3.4-5.6 - Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 

Ierusalime! 450 
 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc - Doamne, bunătatea ta este veşnică; nu părăsi lucrarea mâinilor 

tale.  184 
 138,1-3.4-6.7-8.9-10 - Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei! 718 
 138,1b-3.4-6 - Tu, Doamne, mă observi de aproape şi m-ai cunoscut! 203 
 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab - Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei! 464 
 138,7-8.9-10.11-12ab - Tu eşti cu mine, Doamne, oriunde m-aş afla. 208 
 138,1-3.13-14ab.14c-15 - Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei!  497 
 138,1-3.13-14ab.23-24 - Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei. 306 
 143,1a şi 2abc.3-4 - Binecuvântat să fie Domnul, căci el este ocrotitorul meu! 414 
 143,1.2.9-10 - Preamărit să fie Domnul, ocrotitorul nostru! 645, 801 
 144,1-2.8-9.10-11 - Domnul este bun faţă de orice făptură. 293 
 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 - Te preamărim pe tine, Doamne, stăpânul universului! 666 
 144,2-3.4-5.6-7 - Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru! 215 
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